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"യ്എസിൽ്്മരണസംഖയ്രണ്്്ലക്്ംവനരനയത്്ാം'
നി യ നത്്് ണ കാ ലാ വ ധി നീ ട്്ി          30 വ രെ അ തി ര്്ത്്ി യം് അ ട യക്്്്ം

ഇതവുരെയിലുു,
സമഹു വയുാപനം
നയ്്ഡൽഹി:രാജയ്ത്്്നൊഗോണ
ഹവറസിന്്്സമ്ഹവയ്ാരനംഇ
ത്വനരഉണ്്ായിട്്ിനല്്ന്്്ഗകപദ്്്സ
ർക്്ാർ.21ദിവസനത്്ഗോ
ക്്്ഡൗൺനീട്്ാൻആഗോചിച്്ിട്്ി
നല്്ന്്്ംവിേദീകരണം.അടിയത്്
രാവസ്്പര്ഖയ്ാരിക്്്നമന്്്ം
ഹസനയ്നത്്ഇറക്്്നമന്്്മ്ള്്
ഗോഷയ്ൽമീഡിയയിനലഅഭയ്്ഹ
ങ്്ൾഹസനയ്വം്നിഗഷധിച്്ിട്്്
ണ്്്.
നതറ്്ായവിവരങ്്ൾപര്ചരിപ്്ി

ക്്്ന്്തിനനയം്അന്്വിേവ്ാസ
ങ്്ൾരിന്്്ടര്ന്്തിനനയം്നച
റ്ക്്ാൻപര്ധാനമപത്്്ിനഗരപദ്്്
ഗോദിസാമ്ഹികപര്വർത്്കഗോ
ട്അഭയ്ർഥിച്്്.സാമ്ഹികപര്വർ
ത്്നഗമഖലയില്ള്്വര്മായിവി
ഡിഗോഗൊൺഫറൻസ്വഴിസം
സാരിക്്്കയായിര്ന്്്ഗോദി.വി
േവ്ാസത്്ിന്്്ഗരരിൽസാമ്ഹി
കഅകലംരാലിക്്്ന്്തിന്ള്്
മാനദണ്്ങ്്ൾചിലർലംഘിക്്്
ന്്്നണ്്ന്്്പര്ധാനമപത്്്ിച്ണ്്ി
ക്്ാട്്ി.
നിസാമ്ദീനിൽഏതാനം്ദിവ

സംമ്ൻപ്അന്മതിയില്്ാനതനട
ത്്ിയമതരരമായചടങ്്ിൽരനങ്്
ട്ത്്നിരവധിഗരനരനൊഗോണ
ലക്്ണങ്്ഗോനടവിവിധആശ്ര

പത്ികളിൽപര്ഗവേിപ്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.ഇര്
ന്റിഗലനറഗരർഇതിൽരനങ്്ട്
ത്്്എന്്ാണ്സ്ചന.ന്റ്്ിനയ
ഴ്രത്്ഗച്്ളംഗരർഡൽഹിയി
നലആശ്രപത്ികളില്ണ്്്.ഇഗത
ത്്്ടർന്്്നിസാമ്ദീനിനലവലി
നോര്ഭാഗംഡൽഹിനൊലീസ്വ
ളഞ്്്തിരിച്്്.
രാജയ്ത്്്നൊഗോണബാധിതർ

ന്റിൽനിന്്്ആയിരത്്ിനലത്്ാ
ൻ12ദിവസനമട്ത്്്എന്്ാണ്
ഗകപദ്്്ആഗോഗയ്മപത്്്ാലയംച്
ണ്്ിക്്ാട്്്ന്്ത.്രലവികസിതരാ
ജയ്ങ്്ള്നടയം്ഗോഗവയ്ാരനംഇ
തില്ഗമനറഗവഗത്്ിലായിര്ന്്്.
ഇത്്്യനയക്്ാൾജനസംഖയ്ക്റ
ഞ്്ഏഴ്വികസിതരാജയ്ങ്്ളിൽ
ഇതിന്്്രതിന്്ടങ്്്ഗവഗത്്ിൽ
ഗോഗംരടർന്്തായിആഗോഗയ്മ
പത്്്ാലയത്്ിനലഗോയി്്്്നസപക്ട്്
റിലവ്അഗർവാൾവാർത്്ാസ
ഗമ്്ളനത്്ിൽരറഞ്്്.സാമ്ഹി
കഅകലംകർേനമായിരാലിക്്
ണം.ജനങ്്ൾസഹകരിക്്്ന്്ത്
നൊണ്്ാണ്സാമ്ഹികവയ്ാരന
ഘട്്ത്്ിഗലക്്്കടക്്ാനതഗോക്്ാ
ൻകഴിയ്ന്്ത.്ഗകപദ്്്-സംസ്്ാന
സർക്്ാര്കൾഒറ്്നക്്ട്്ായിപര്വർ
ത്്ിക്്്ന്്തിന്്്ഫലംകാണ്ന്്്
നണ്്ന്്്ംഅഗർവാൾ.

അടച്്്പ്ട്്ൽ
നീട്്ില്്:ഗകപദ്്്ം
നയ്്ഡൽ്്ഹി:ഗൊവിഡ്19വയ്ാരനംതടയാൻ
പര്ഖയ്ാരിച്്21ദിവസനത്്അടച്്്പ്ട്്ൽനീ
ട്്്ന്്ത്രരിഗണനയിലിനല്്ന്്്ഗകപദ്്്ം.ഇ
ത്സംബന്്ിച്്റിഗപ്്ർട്്്കളിൽകഴമ്്ിനല്്
ന്്്കയ്ാബിനറ്്്നസപക്ട്്റിരാജീവ്ഗൗബഅ
റിയിച്്്.അടച്്്പ്ട്്ൽനീട്്്നമന്്വാർത്്ക
ൾഎനിക്്്തനന്്അദഭ്്തമായിര്ന്്്.ഇവ
അടിസ്്ാനരഹിതമാനണന്്്ംഗൗബ.
മാർ്്ച്്്24നാണ്രാജയ്ത്്്സമ്്്ർ്്ണഅ

ടച്്്പ്ട്്ൽ്്പര്ധാനനമപത്്്ിപര്ഖയ്ാരിച്്ത.്എ
പര്ിൽ്്14വനരയാണ്നിലവിൽനിയപത്്്
ണം.എന്്ാൽ,ഇത്ക്ട്തൽനീഗട്്ണ്്ിവ
ഗന്്ക്്ാനമന്്്കഴിഞ്്ദിവസങ്്ളിൽസ്
ചനകള്ണ്്ായിര്ന്്്.ഗോകഡ്ൗൺ്്നിയ
പത്്്ണങ്്ൾ്്കർ്്േനമായിനടപ്്ിലാക്്ാൻ്്
സംസ്്ാനങ്്ൾ്്ക്്്ംഗകപദ്്്ഭരണപര്ഗദേ
ങ്്ൾ്്ക്്്ംനിർ്്ഗദേംനൽ്്കിയിട്്്നണ്്ന്്്ം
അഗദ്്ഹംഅറിയിച്്്.
അഗതസമയംഇത്്്യയിൽ്്സാഹചരയ്ങ്്

ൾ്്നവച്്്നൊഗോണഹവറസിനനപ്ർ്്ണ
മായിപര്തിഗോധിക്്്ന്്തിന്49ദിവസ
നത്്ഗോക്്്ഡൗൺ്്ഏർ്്നപ്്ട്ഗത്്ണ്്ിവ
ര്നമന്്്ഗകംപബ്ിജ്സർ്്വകലാോലയിനല
ഗഗവഷകർഅഭിപര്ായനപ്്ട്്ിര്ന്്്.നിരീക്്ണത്്ിൽ

െിഎസ്സി
റാങ്്്ലിസ്്്്്
കാലാവധിനീട്്ി
തിര്വനത്്പ്രം:നൊഗോണര
ശ്്ാത്്ലത്്ിൽ്്രിഎസ്സിമാർ
ച്്്20മ്തൽജ്ൺ18വനരയ്ള്്
റാങ്്്ലിസ്്്്്കാലാവധിജ്ൺ19
വനരനീട്്ി.മാർച്്്20ന്കാലവധി
അവസാനിക്്്ന്്റാങ്്്ലിസ്്്്്ക
ള്നടകാലാവധിമ്ന്്്മാസംക്
ട്്ിദീർ്്ഘിപ്്ിച്്തായിരിഎസ്സി
അറിയിച്്ിട്്്ണ്്്.മറ്്്റാങ്്്ലിസ്്്്്
കള്നടകാലാവധിപ്തിയറാങ്്്
ലിസ്്്്്വര്ന്്ത്വനരഗോജ്
ൺ19വനരഗോഏതാഗോആ
ദയ്ംഅത്വനരയാനണന്്്ംമ്ഖയ്
മപത്്്ിരറഞ്്്.

വാഷിങട്ൺ്്ഡിസി:നകാഗറാണഭീതി
യിൽ്്നവന്്്ര്ക്ന്്യ്എസിൽ്്നിയ
പത്്്ണങ്്ൾ്്ക്ട്തൽ്്കട്പ്്ിക്്്ന്്്.
ഈസ്്്്റിഗനാടന്ബന്്ിച്്്രാജയ്ംസാ
ധാരണനിലയിലാവ്നമന്്മ്ൻ്്പര്ഖയ്ാ
രനംപര്സിഡ്്്്ഗഡാണൾ്്ഡ്പട്ംപ്രി
ൻ്്വലിച്്്.നിയപത്്്ണങ്്ൾ്്കട്പ്്ിക്്്ക
യം്ജനങ്്ൾ്്സാമ്ഹികഅകലംരാ
ലിക്്്കയം്നചയത്ിനല്്ങ്്ിൽ്്യ്എസി
നലമരണസംഖയ്ഒര്ലക്്ത്്ിനം്ര
ണ്്്ലക്്ത്്ിന്മിടയിനലത്്്നമന്്്ം
ത്റന്്്സമ്്തിച്്്.""നമ്്ൾ്്യ്ദ്്ംനച
യ്്്കയാണ.്യ്ദ്്ംജയിക്്ാനതജയിനച്്

ന്്്രറയാൻ്്കഴിയില്്.''ഹവറ്്്ഹൗസി
ൽ്്വാർ്്ത്്ാസഗമ്്ളനത്്ിൽ്്പട്ംപ്വിേ
ദീകരിച്്്.
""യ്എസിൽ്്നകാഗറാണവയ്ാരനംവ

ളനരഗവഗത്്ിലാണ.്നമ്്ൾ്്എപത്മാ
പത്ംകര്തിയിരിക്്്ന്്്ഗവാ,അപത്മാ
പത്ംസ്രക്്ിതരായിരിക്്്ം.ഇഗപ്ാ്ഴ
നത്്നിലയിൽ്്22ലക്്ംഗരർ്്മരിക്്ാ
ൻ്്സാധയ്തയ്ള്്നിലയിഗലക്്ാണ്
കാരയ്ങ്്ള്നടഗരാക്്്.ഇത്ഒര്ലക്്നമ
ങ്്ില്മായിക്റയക്്്ണനമങ്്ിൽ്്വലിയ
അധവ്ാനംഗവണ്്ിവരം്.ഈരരിപേ്മം
വിജയിക്്്ന്്ത്തനന്്വലിയനവല്്്

വിളിയാണ.്ഓഗരാഅനമരിക്്ക്്ാരനം്
കര്തഗലാനടപര്വർ്്ത്്ിക്്ണം''-പട്ംപ്
രറഞ്്്.
ഇന്്നലഉച്്വനരയ്ള്്കണക്്ന്

സരിച്്്1,42,783ഗരർ്്ക്്്യ്എസിൽ്്
ഹവറസ്സ്്ിരീകരിച്്്.2,490ആണ്മ
രണസംഖയ്.ഞായറാഴച്മാപത്ം255ഗര
രാണ്മരിച്്ത.്ഇപത്യം്ഗരർ്്ഒര്ദിവ
സംമരിക്്്ന്്ത്ഇതാദയ്ം.നയ്്ജഴസ്ി,ക
നകറ്്്ിക്്ട്്്,നയ്്ഗയാർ്്ക്്്,വാഷിങട്ൺ്്
ത്ടങ്്ിയഗമഖലകളിലാണ്സ്്ിതിര്
ക്്ം.ഈസംസ്്ാനങ്്ള്നടഅതി
ർ്്ത്്ിഅടച്്ിരിക്്്കയാണ.്ഇനിഒരറി

യിപ്്്ണ്്ാക്ന്്ത്വനരഇത്ത്ടരം്.
അതിനിനട,പര്സിഡ്്്്പട്ംപ്പര്ഖയ്ാ

രിച്്ിര്ന്്ഗസാഷയ്ൽ്്ഡിസ്്്്ൻ്്സിങ്അ
ടക്്മ്ള്്നിയപത്്്ണങ്്ൾ്്ഏപര്ിൽ്്30
വനരനീട്്ി.ഈസ്്്്ർ്്ദിവസമായഏപര്ിൽ്്
12മ്തൽ്്യ്എസ്സാധാരണനിയഗല
യിക്്്മടങ്്്നമന്്തടക്്മ്ള്്തീര്മാ
നങ്്നളല്്ാംമാറ്്ി.ഈസ്്്്ർ്്ആഗഘാഷ
ങ്്ൾ്്ക്്്ജനങ്്നളസവ്തപത്്്രാക്്ിയാ
ൽ്്നകാവിഡ്വയ്ാരനംഒര്തരത്്ിലം്
നിയപത്്്ിക്്ാൻ്്കഴിയിനല്്ന്്്ഹവറ്്്
ഹൗസ്ഉരഗദഷ്്ാവ്ഗഡാ.അഗത്ാ്ണി
ഫൗസിമ്ന്്റിയിപ്്്നൽ്്കിയിര്ന്്്.

ഈസ്്്്ർ്്ആഗഘാഷങ്്ൾ്്ക്്ടക്്ംജന
ങ്്ൾ്്നരാത്സ്്ലത്്്ഒത്്്ക്ട്ന്്
തം്വിലക്്ി.രത്്്ഗരരിൽ്്ക്ട്തൽ്്
നരാത്സ്്ലത്്്ഒത്്്ക്ടിയാൽ്്അറ
സ്്്്്അടക്്മ്ള്്നടരടികൾ്്സവ്ീകരി
ക്്്ം.ഈകാലയളവിൽ്്യ്എസിന്്്
അതിർ്്ത്്ികളം്അടച്്ിടം്.അത്്ാരാ
പഷ്്്യാപത്കളടക്്മ്ള്്വയക്്്്കട്ത്്
നിയപത്്്ണങ്്ള്ണ്്്.അതിനിനട,ഷിക്്ാ
ഗഗായിൽ്്നവജാതേിശ്മരിച്്ത്ആേ
ങ്്വർ്്ധിപ്്ിച്്്.ഗലാകത്്്ആദയ്മായാണ്
ഒര്വയസിൽ്്താനഴയ്ള്്ക്ട്്ിനകാവി
ഡ്ഹവറസ്ബാധിച്്്മരിക്്്ന്്ത.്

പെര്മ്്ാവ്രിലം്ഇതരസംസ്്ാനക്്ാര്പെപെ്തിഷേധം
രയീഷ്പുതുതേരി
നരര്മ്്ാവ്ർ്്:ജില്്ാഭരണക്ടംനൽ്്കിയഭ
ക്്ണംരരയ്ാപത്മനല്്ന്്്ംതങ്്ൾ്്ക്്്നാട്്ി
ഗലക്്്മടങ്്ണനമന്്്ംആവേയ്നപ്്ട്്്നരര്
മ്്ാവ്ർ്്രാലക്്ാട്്്താഴംഭായിഗൊളനിയി
ൽ്്തിങ്്ിപ്്ാർ്്ക്്്ന്്ഇതരസംസ്്ാനനോഴി
ലാളികൾ്്ക്ട്്ഗത്്നടപര്തിഗഷധവ്മായി
രംഗനത്്ത്്ി.
ഭക്്ണംലഭിക്്്ന്്ിനല്്ന്്്കഴിഞ്്ദിവ

സംരരാതിനപ്്ട്്തിനനത്്്ടർ്്ന്്്ആല്വറ്
റൽ്്നൊലീസ്ചീഫ,്നഡരയ്്ട്്ികലകറ്്്ർ്്എ
ന്്ിവര്നടഗനത്തവ്ത്്ിൽ്്അതിന്ളളസാ
ഹചരയ്ങ്്ൾ്്ഒര്ക്്ിയിര്ന്്്.എന്്ാൽ്്ആഭ
ക്്ണംതികയ്ന്്ിനല്്ന്്്ംനിലവാരമില്്ാ
ത്്ത്മാനണന്്്ംഅതിനാൽ്്നാട്്ിഗലക്്്മട
ങ്്ിഗപ്്കണനമന്്്ംആവേയ്നപ്്ട്്്ന്ഗോളം
ഗരർഇന്്നലഉച്്തിരിഞ്്്ലഭിച്്ഭക്്ണവ്
മായിപ്റത്്ിറങ്്ിപര്തിഗഷധിക്്്കയായി
ര്ന്്്.ത്ടർ്്ന്്്ജില്്ാനൊലീസ്ചീഫം്ത്ട
ർ്്ന്്്കലകറ്്്റം്സ്്ലനത്്ത്്ിസംസാരിച്്്.
അവര്നടഭാഷകളിൽനിർഗദേവം്നൽകി.
എന്്ാൽനാട്്ിഗലക്്്മടങ്്്ന്്കാരയ്ത്്ിൽ്്
അവർ്്ഉറച്്്നിന്്്.
അഗോനടക്ഷിമപത്്്ിവി.എസ.്സ്നി

ൽ്്ക്മാർ്്ഗൊളനിയിനലത്്ിസംസാരിച്്്പര്ശ്നം
അവസാനിപ്്ിക്്്കയായിര്ന്്്.നാട്്ിഗലക്്്മടങ്്്
ന്്ത്ഇഗപ്്ൾ്്നടക്്ിനല്്ന്്്ംഭക്്ണംലഭയ്മാക്്ാ
ൻസർ്്ക്്ാർ്്എല്്ാസാഹചരയ്ങ്്ളം്അടിയത്്ിരമാ

യിനടപ്്ാക്്്നമന്്്ംമപത്്്ിഉറപ്്്നൽ്്കി.ഉത്്ഗര
ത്്്യൻ്്,ഗകരളാഹേലിയിൽ്്ഭക്്ണംഉണ്്ാക്്ിന
ൽ്്കം്.ഇത്എപത്ഗരർ്്ക്്ായാലം്നൽ്്കം്.അതി
നനതിനരആര്നിന്്ാലം്നിയമനടരടികനളട്ക്്്
നമന്്്ംമപത്്്ിമാധയ്മങ്്ഗോട്രറഞ്്്.

ഈപര്ഗദേത്്്ക്ട്തൽ്്നൊലീസ്കാനരവിനയ്
സിക്്ാനം്തീര്മാനിച്്ിട്്്ണ്്്.കഴിഞ്്ദിവസംര
രിഹരിച്്വിഷയംവീണ്്്ംക്ത്്ിനപ്്ക്്ിപര്ഗദേ
ത്്്സംഘർ്്ഷാവസ്്ഉണ്്ാക്്ിയതിന്രിന്്ിൽ്്ആ
രാനണന്്്അഗന്വഷണംനടത്്്ം.

അതിർത്്ിപേ്ശന്ത്്ിൽ
ഹൈപക്്ടതിഇടകേട്ന്്്

സവ്ത്്ംഗലഖകൻ
നൊച്്ി:കാസർഗോഡ്ജില്്യിൽക
ർണാടകഅതിർത്്ിഅടച്്തിനന
തിഗരഗകരളഹഹഗക്്ടതി.മഹാ
മാരിനയനചറ്ക്്്ന്്തിന്്്ഗരരി
ൽമന്ഷയ്ജീവന്കൾനൊലിയ്ന്്
സാഹചരയ്ംരാടിനല്്ന്്്ഹഹഗക്്
ടതിരറഞ്്്.ഗോക്്്ഡൗണിന്്്
ഭാഗമായിഅതിർത്്ിഅടച്്വിഷ
യംരരിഗണിക്്ഗവയാണ്ഫ്ൾ
നബഞ്്്ഇങ്്നനരരാമർേിച്്ത.്
അതിർത്്ിഅടയക്്്ാൻകർണാ

ടകയക്്്്അധികാരമിനല്്ന്്്സം
സ്്ാനസർക്്ാർച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.ഇ
ന്്്രാവിനല11ന്കർണാടകഅ
ഡവ്ക്്റ്്്ജനറലിനനവിഡിഗോഗൊ
ൺഫറൻസ്വഴിഹഹഗക്്ടതി
ഗകൾക്്്ം.അവേയ്സർവീസ്കൾ
ക്്്ംഅടിയത്്രആവേയ്ങ്്ൾക്്്ം
ഗദേീയരാതഅടക്്ംഅടയക്്്്ന്്
സാഹചരയ്ംഉണ്്ാകര്നതന്്്ഹഹ
ഗക്്ടതിരറഞ്്്.
വിഷയവ്മായിബന്്നപ്്ട്്്ഗക

പദ്്്സർക്്ാരം്കർണാടകസർക്്ാ

ര്മായം്ഒഗട്്നറതവണചർച്്നട
ത്്ിയിട്്്ംകർണാടകവഴങ്്്ന്്ി
നല്്ന്്്സംസ്്ാനസർക്്ാരിന്ഗവ
ണ്്ിഹാജരായഅഡീഷണൽഅ
ഡവ്ക്്റ്്്ജനറൽഗൊടതിനയഅറി
യിച്്്.വിഷയത്്ിൽഗകപദ്്്സർക്്ാ
രിന്്്നിലരാട്ഗൊടതിആരാ
ഞ്്്.അതിർത്്ിഅടച്്തിനനതി
രായനിലരാടാണ്ഗകപദ്്്ംഗൊടതി
യിൽസവ്ീകരിച്്ത.്അടിയത്്രനട
രടിസവ്ീകരിക്്ാൻനിർഗദേിച്്ിട്്്
നണ്്ന്്്ഗകപദ്്്ത്്ിന്്്അഭിഭാഷക
ൻഅറിയിച്്്.കർണാടകയ്നടനി
ലരാട്ക്ടിആരായണനമന്്്ംഗക
പദ്്്സർക്്ാരിന്ഗവണ്്ിഹാജരായ
അഭിഭാഷകൻരറഞ്്്.
ഇഗോനടയാണുകർണാടകഅ

ഡവ്ഗക്്റ്്്ജനറലിന്്്ഭാഗംഗകൾ
ക്്ാൻഗൊടതിതീര്മാനിച്്ത.്ഇ
ന്്്രാവിനലരതിനോന്്ിന്കർ
ണാടകഅഡവ്ഗക്്റ്്്ജനറല്മായി
ഗൊടതിസംസാരിക്്്ം.അതിന്
ഗേഷംഗൊടതിഇടക്്ാലഉത്്രവ്
പ്റനപ്്ട്വിക്്്ം.

തിര്വനത്്പ്രം:ഇന്്നല32ഗരർ്്ക്്്ക്ടിനൊ
വിഡ്19നൊഗോണഹവറസ്ബാധസ്്ിരീകരി
ച്്ഗോനടസംസ്്ാനനത്്ഗോഗബാധിതര്നടഎ
ണ്്ം213ആയി.
ഇന്്നലസ്്ിരീകരിച്്തിൽ്്17ഗരർ്്വിഗദേ

ത്്്നിന്്്വന്്വരാണ.്15ഗരർ്്ക്്്സമ്്ർ്്ക്്ം
മ്ലമാണ്ഗോഗംബാധിച്്ത.്കാസർഗോഡ്17
ഗരർ്്ക്്്ംകണ്്്രിൽ്്11ഗരർ്്ക്്്ംഇട്ക്്ിയിലം്
വയനാട്്ിലം്രണ്്്ഗരർ്്ക്്്വീതവ്മാണ്ഇന്്നല
ഗോഗംസ്്ിരീകരിച്്ത.്
ആനക1,57,253ഗരരാണ്സംസ്്ാനത്്്നിരീ

ക്്ണത്്ില്ള്്ത.്ഇതിൽ്്1,56,660ഗരരം്വീട്
കളിലാണ.്

32 പേർക്്്ക്ടി
കൊവിഡ്

1.57ലക്്ം

കർണാടകഅഡവ്ക്്റ്്്ജനറല്മായിസംസാരിക്്്ം

സാലറിചലഞ്്്മായിസർക്്ാർ
നപുതയുയകതേഖകൻ
തിര്വനത്്പ്രം:നൊഗോണവയ്ാര
നംതടയാൻസർക്്ാർജീവനക്്ാരം്
അധയ്ാരകരം്ഒര്മാസനത്്േമ്്ളം
നൽകണനമന്്അഭയ്ർഥനയ്മായിമ്
ഖയ്മപത്്്ിരിണറായിവിജയൻ.ജീവന
ക്്ാർക്്്കഴിയ്ന്്പത്ത്കഎപത്ഗ
ഡ്ക്്ളായിഗവണനമങ്്ിലം്നൽകാ
നമന്്്അഗദ്്ഹംവാർത്്ാസഗമ്്ളന
ത്്ിൽച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.ജീവനക്്ാര്നട
സംഘടനകള്മായിമ്ഖയ്മപത്്്ിഇഗത
പ്്റ്്ിചർച്്നടത്്ിവരികയാണ.്
സാലറിചലഞ്്ിഗോട്പര്തിരക്്

ഗനതാവ്രഗമശ്നചന്്ിത്്ലയം്ഗോ
ജിച്്്.എന്്ാൽ,ഒര്മാസനത്്േമ്്

ളംതനന്്ഗവഗോഎന്്ത്ആഗോചി
ഗക്്ണ്്കാരയ്മാണ.്തങ്്ൾ്്ക്്്കഴിവ്
ള്്ഗൊനലജീവനക്്ാർ്്സാലറിചല
ഞ്്്മായിസഹകരിക്്്ന്്തിൽ്്നതറ്്ി
ല്്.എല്്ാജീവനക്്ാരം്ഉയർ്്ന്്േമ്്
ളംവാങ്്്ന്്വരല്്.ലാസ്്്്്ഗപ്ഗഡ്ജീവ
നക്്ാനരഗൊല്ള്്വർ്്ക്്്ഒര്മാസ
നത്്േമ്്ളംമ്ഴ്വനായിനൽ്്കാൻ്്
ബ്ദ്്ിമ്ട്്്ണ്്ാകം്-നചന്്ിത്്ലരറ
ഞ്്്.
പര്ളയകാലത്്്സാലറിചലഞ്്്മാ

യിസർക്്ാർരംഗനത്്ത്്ിനയങ്്ിലം്
പര്തിരക്്ംസഹകരിച്്ില്്.േമ്്ളം
സംഭാവനയായിനൽകാൻസർക്്ാർ
നിർബന്്ിക്്ര്നതന്്്ഹഹഗക്്ട
തിയം്നിർഗദേിച്്്.ഒര്വർഷംനൊ

ണ്്്ഒര്മാസനത്്േമ്്ളംരിടിക്്്ന്്
സമീരനമാണ്പര്ളയകാലത്്്സവ്ീക
രിച്്ത.്
അതിനിനട,നൊഗോണരിരിവ്മാ

യിഒട്്്മിക്്സർവീസ്സംഘടനകളം്
ജീവനക്്ാനരവട്്ംച്റ്്ിക്്്ന്്തായി
ആഗക്്രമ്ണ്്്.ആവേയ്നപ്്ട്ന്്ത്
കനൽകിയിനല്്ങ്്ിൽസ്ഗമമായി
ഗോലിനചയ്്ാനാവാത്്സ്്ിതിഉണ്്ാ
ക്്്ന്്തിൽഭരണ-പര്തിരക്്സംഘ
ടനകൾഒറ്്നക്്ട്്ാണ.്നൊഗോണഎ
ന്്്വനരനിലനിൽക്്്നമഗന്്എപത്
കാലംത്ടര്നമഗന്്ഉറപ്്ില്്ാത്്
സാഹചരയ്ത്്ിൽകട്ത്്രിരിവ്ജീവ
നക്്ാർക്്്ഗമൽഅടിഗച്്ൽപ്്ിക്്്ന്്
തിൽവലിനോര്വിഭാഗത്്ിന്എതി

ർപ്്്ണ്്്.ജീവനക്്ാര്നടവാടസ്ാപ്
പര്്പ്്്കളിൽസാലറിചലഞ്്്മായിബ
ന്്നപ്്ട്്്ര്ക്്മായവാദപര്തിവാദമാ
ണ്നടക്്്ന്്ത.്
സംസ്്ാനത്്ിന്്്വര്മാനമാർഗ

ങ്്ൾപ്ർണായം്നിലച്്ിരിക്്്ന്്
സാഹചരയ്ത്്ിൽപര്ധാനഇടത്സം
ഘടനകനളല്്ാംസാലറിചലഞ്്്ആവ
േയ്ംഉന്്യിച്്്കഴിഞ്്്.എന്്ാൽ,പര്
തിരക്്സംഘടനകൾഒര്മാസനത്്
േമ്്ളംഎന്്തിഗോട്ഗോജിച്്ിട്്ില്്.
ബിനജരിയ്നടഏകഎംഎൽഎയായ
ഒ.രാജഗോരാൽമ്ഖയ്മപത്്്ിയ്നടദ്
രിതാേവ്ാസനിധിയിഗലയക്്്്ഒര്മാ
സനത്്േമ്്ളംസംഭാവനനചയത്്
കഴിഞ്്്.

കാസർഗോഡ്അതിർത്്ിക
ൾമണ്്ിട്്്അടച്്ത്ത്റ

ക്്്ന്്തിൽനല്്പര്തീക്്യ്ണ്്്.
അതിർത്്ികൾഅടയക്്്ര്ത്
എന്്്ള്്ത്രാജയ്ത്്ിന്്്നൊ
ത്വായരീതിയാണ.്ഒര്സം
സ്്ാനവം്ചരക്്്നീക്്ംതട
യാൻരാടില്്.ഗകപദ്്്കയ്ാബിനറ്്്

നസപക്ട്്റിവിളിച്്ഗോഗത്്ിൽഇ
ക്്ാരയ്ംചീഫ്നസപക്ട്്റിവയ്ക്്മാക്്ി

യിര്ന്്്.അതിന്ഗേഷംഗകപദ്്്മപത്്്ിസദാ
നദ്്ഗൗഡയ്മായിസംസാരിച്്്.ഞായറാ
ഴച്പര്ധാനമപത്്്ിനയവിളിച്്്.ആഭയ്ത്്രമ
പത്്്ിഅമിത്ഷാവിളിച്്ഗപ്്ൾദക്്ിണകന
റജില്്യ്നടഭാഗമായിര്ന്്മംഗലാപ്രത്്ി
ന്്്യം്കാസർഗോഡിന്്്യം്രരസര്ര
ബന്്ത്്ിന്്്ചരിപത്ംവിവരിച്്ിര്ന്്്.അ
ഗദ്്ഹംതിരിച്്്വിളിക്്ാനമന്്്രറനഞ്്ങ്്ി
ലം്വിളിച്്ില്്''. പിണറായിവിജയൻ

മുഖയുമനതുുുി‘‘

കരുതലിപുുുമറുകാഴചുകൾ...കകുുമപെനുുേനുകൾവാങുുാനുുബാങുുുകൾുുകുുുമുനുുിലുുവനുുതിരകുുായിരുനുുുഇനുുപല.
പോവിഡ1ു9വവറസിപനപചറുകുുാനമാസക്ുഇലുുാതുുതിനാലനയുുസ്കെപുുർമടകുുിമുകുുുംവായംുമുടികാതുുിരികുുുനുുവകോ
ധികന.മാസക്ുധരിചുുുംസാരിപോണു്ുമുഖംപൊതുുിയംുകാതുുിരികുുുനുുഅമുുുമുുമാർകവപറ.തെുായകമറിയവർഏപറസുകു്ുമത
കോപടകഴികയണുുകാലഘടുുതുുിലാണുതിരുവനനുുപുരംകരമനഎസബ്ിഐകുുുമുനുുിലനിനുുുളുുഈകാഴചു.

പക.ബി.ജയചതദുുുന

പെരുമുുാവുരിപരഭായികോളനിഎനുുറിയപപുുടുനുുസുുലതു്ുഇതരസംസുുാനപൊഴിലാളികൾഭകുുണപുുാതതുങുു
ളുമായിതെുതികേധികുുുനുുു.

312020 മാര്്ച്്്
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കോംോൻഡ്2 KKD2020 മാർചൂൂ്31പോവൂൂ

പ്തിയസാമ്്ത്്ികവർഷരത്്ക്്്ള്്രോഴിരക്്ട്രോർപ്്രറഷൻബജറ്്്

ഒരുമണികുുുർകൊണു്ു
ബജറു്ുഅവതരണം
സ്വന്്ംലേഖകൻ
രോഴിരകൂൂട:ൂപൂതിയസാമൂൂതൂൂികവർ
ഷരതൂൂകൂൂൂളൂൂരോഴിരകൂൂടൂരോർപൂൂര്റ
ഷപൂൂൂേജറൂൂൂം 2019 - 20വർഷരൂതൂ
യൂകൂൂൂളൂൂമതിപൂൂ്േഡൂജറൂൂൂംരാസാകൂൂി.
പോരോെവയൂാരനതൂൂിപൂൂൂരശൂൂാതൂൂ
ലതൂൂിൽടാരോർപസൂൂൂറിനറിഹാളിൽ
നടനൂൂേജറൂൂ് രോഗം ഒരൂ മെികൂൂൂർ
പോണൂൂാണൂ പൂർതൂൂിയാകൂൂയിതൂ.
703.44രോടിരൂരവരവൂം667.83രോ
ടിെിലവൂംപൂരതീകൂൂികൂൂൂനൂൂേജറൂൂിപല
നീകൂൂിയിരിപൂൂ് 35.61രോടിരൂരയാണൂ.
416.56 രോടി റവനൂയൂ വരൂമാനവൂം
238.96രോടിമൂലധനവരൂമാനമാണൂ
പൂരതീകൂൂികൂൂൂനൂൂതൂ.സാധാരെപെലവൂ
395.35 രോടിയൂം മൂലധന പെലവൂ
272.48രോടിയൂമാണൂ.
സംസൂൂാനസർകൂൂാറിപൂൂൂനാംനമൂ
കൂൂായി, നാലൂ വൂയതൂയസൂൂ മിഷനൂകൾ
എനൂൂിവയൂകൂൂൂം രകപൂദൂൂസർകൂൂാറിപൂൂൂ
അമൂതൂ, രിഎംഎഡവ,ഐഎൻയൂ
എൽഎംതൂടങൂൂിയരകപൂദൂൂാവിഷ്കൂത
രദൂൂതിൾകൂൂൂംഊനൂൂൽനൽകിയാണൂ
പൈരൂയൂടൂൂിരമയർമീരദർശകൂേജറൂൂ്അ
വതരിപൂൂിചൂൂതൂ.698.44രോടിരൂരവര
വൂം 650.52 രോടി െിലവൂം വരൂനൂൂ
2019-20വർഷപൂതൂപൂതൂകൂൂിയേജ

റൂൂൂംപൈരൂയൂടൂ ൂി രമയർഅവതരിപൂൂിചൂൂൂ.
രമയർ രൊടൂൂതൂൂിൽ രവീപൂദൂൂൻഅധൂയ
കൂൂതവഹിചൂൂൂ.
രോർപൂൂരറഷൻ രസവനങൂൂൾ സൂ
താരൂയവൂംകാരൂയകൂൂമാകൂൂൂനൂൂതിനൂംേ
ജറൂൂിൽ പൂരാധാനൂയം നൽകി. മാലിനൂയ
സംസ്കരെം,അടിസൂൂാനസൗകരൂയ
വികസനം,സാംസ്കാരികപൂരവർതൂൂ
നങൂൂൾ,സ്പൂതീസംരകൂൂെം,ഭരെനി
ർവഹെം, വിദൂയാഭൂയാസം, കായികം,
ആരോഗൂയം, ഭവനനിർമാെം,സ്പൂതീ 
രകൂൂവികസനം,രടൂൂികജാതിരൂകൂമം
എനൂൂീരമഖകളിപലലൂൂാംനിലവിപലര
ദൂൂതികളൂപടതൂടർചൂൂയൂകൂൂ്ഫണൂൂ്നീകൂൂി
പവചൂൂാണൂപൈരൂയൂടൂൂിരമയർമീരദർശകൂ
േജറൂൂ്അവതരിപൂൂിചൂൂതൂ.
രോഡൂകളൂപട അറൂൂകൂറൂൂപൂൂെികൾ
കൂൂായി1.77രോടിരൂരയൂംപകടൂൂിടങൂൂ
ളൂപടഅറൂൂകൂറൂൂപൂൂെികൾകൂൂായി91ല
കൂൂംരൂരയൂംമാർകൂൂറൂൂൂകളൂപടവികസ
നതൂൂിനൂ29ലകൂൂംരൂരയൂംവകയിരൂ
തൂൂി.ശൂെീകരെതൂൂിനൂ 2.25 രോടി,
പതരൂവൂവിളകൂൂിനൂ 63ലകൂൂം, പൂരതൂയൂ
തൂരാദന സംരഭങൂൂൾകൂൂ് 10 ലകൂൂം,
ശൂമശാനങൂൂളൂപടവികസനതൂൂിനൂംന
വീകരെതൂൂിനൂം46ലകൂൂംവകയിരൂ
തൂൂി.

ദ്ബൈസന്്ര്്ശിച്്േൗണ്്സിേര്്മാര്്കോഗത്്ിന്എത്്ിയില്്
രോഴിരൂകൂടൂ:രോവിഡൂവൂയാരനതൂൂിപൂൂൂരശൂൂാതൂൂലതൂൂിൽൂൂചൂരൂങൂൂിയസമയ
തൂൂിനൂളൂൂിൽൂൂെർൂൂചൂൂകൾൂൂകൂടാപതരോർൂൂരരറഷൻൂൂേജറൂൂ്രാസാകൂൂിയരപൂൂൾൂൂേ
ജറൂൂിപൂൂൂയൂംരോവിഡൂകാലതൂൂിപൂൂൂയൂംപൊടൂൂൂമൂമൂൂ്ദൂഡേയിൽൂൂസദൂൂർൂൂശതൂൂി
നൂരോയകൗൺൂൂസിലർൂൂമാർൂൂരോഗതൂൂിനൂഎതൂൂിയിലൂൂ.ആരോഗൂയസൂൂിരംസമി
തിപെയർൂൂമാൻൂൂപക.വിോബൂരാജൂ,വിദൂയാഭൂയാസസൂൂിരംസമിതിപെയർൂൂമാൻൂൂ
എം.രാധാകൂഷ്െൻൂൂ,കൗൺൂൂസിലർൂൂമാരായഎം.പൊയൂതീൻൂൂ, വി.ടിസതൂയൻൂൂ,
എം.രിസൂരരഷ്,രി. േിജൂരാജൂഎനൂൂിവരാണൂദൂഡേയിൽൂൂരോയിരൂനൂൂതൂ.
ഈമാസംആദൂയമായിരൂനൂൂൂഇവരൂപടയാപൂത.രകൂൂിപൂൂനിയൂപടയൂംരോവിൈി
പൂൂൂയൂംഅതൂൂരീകൂൂതൂൂിൽൂൂആരോഗയൂസൂൂിരംസമിതിപെയർൂൂമാൻൂൂഉൾൂൂപപൂൂപടയൂ
ളൂൂവർൂൂവിരദശയാപൂതനടതൂൂിയതൂവിവാദമായിരൂനൂൂൂ.
13നൂഇവർൂൂതിരിപൂചൂതൂൂിപയങൂൂിലൂംഇനൂൂപലനടനൂൂേജറൂൂ്രോഗതൂൂിൽൂൂനിനൂൂ്
വിടൂൂൂനിൽൂൂകൂൂൂകയായിരൂനൂൂൂ.14ദിവസപൂതൂനിരീകൂൂെം27നൂകഴിഞൂൂൂപവങൂൂി
ലൂംപരൂതിരഷധപതൂൂഭയനൂൂ്ഇവർൂൂഎതൂൂാതിരികൂൂൂകയായിരൂനൂൂൂപവനൂൂാണൂഅ
റിയൂനൂൂതൂ.രാർൂൂടൂൂിയൂപടനിർൂൂരദശവൂംഇകൂൂാരൂയതൂൂിൽൂൂഉണൂൂായിഎനൂൂാണൂസൂെ
ന.ഇവർൂൂ28ദിവസംനിരീകൂൂെതൂൂിൽൂൂകഴിയെപമനൂൂ്യൂ.ൈി.എഫൂആവശൂയ
പൂപൂടൂൂിരൂനൂൂൂ.ഇതൂമായിേനൂൂപൂപൂടൂൂ്ജിലൂൂാകലകൂറൂൂർൂൂകൂൂ്രരാതിയൂംനൽൂൂകിയിരൂ
നൂൂൂ.അതൂപോണൂൂൂകൂടിയാവെംകൗൺൂൂസിലർൂൂമാർൂൂരോഗതൂൂിനൂഎതൂൂാതി
രൂനൂൂതൂ.
പെളിയൻൂൂരറമൂൂിൽൂൂപൂതൂതായിആരംഭികൂൂൂനൂൂലൂൂാൂൂൂിപൂൂൂകരാർൂൂഏപൂറൂടൂ
തൂൂകമൂൂനിയൂപടപെലവിലാണൂയാപൂതപയനൂൂ്ആരൂകൂരംഉയർൂൂനൂൂിരൂനൂൂൂ.എ
നൂൂാൽൂൂദൂഡേയിപലെിലസൂഹൂതൂൂൂകൂൂൾൂൂനിരതൂൂരംആവശൂയപൂപൂടൂൂതനൂസരി
ചൂൂാണൂയാപൂതപയനൂൂായിരൂനൂൂൂോബൂരാജിപൂൂൂയൂംമറൂൂൂംവിശദീകരെം.എനൂൂാ
ൽൂൂസി.രി.എംഇകൂൂാരൂയതൂൂിൽൂൂമൗനംരാലികൂൂൂകയായിരൂനൂൂൂ.ഏതായാലൂംആ
രോഗയൂസൂൂിരംസമിതിപെയർൂൂമാൻൂൂഅടകൂൂമൂളൂൂവർൂൂരോഗതൂൂിൽൂൂരപങൂൂടൂകൂൂാൻൂൂ
കഴിയാതൂൂഅവസൂൂയിലായതൂരാർൂൂടൂൂികൂൂകതൂൂ്െർൂൂചൂൂയാവൂം.

ചകാസോണപപൂതിസോധതൂൂിചനൂൂൂഭാഗമായിമിഠായിചതൂരൂവൂിൽസൂൂാപിചൂൂഹാൻഡൂവാഷ്സോർ
ണറിൽനിനൂൂൂകകകഴകൂനൂൂൂഇതരസംസൂൂാനചതാഴിലാളി.

സോഴിസൂകൂടൂ സോർപൂൂസറഷചനൂൂൂ ബജറൂൂ് സോഗതൂൂിൽ സമയർ സോടൂൂതൂൂിൽ രവീപദൂൂൂൻ അധയൂകൂൂ
പപൂസംഗംനടതൂൂൂനൂൂൂ

ചകാവിഡ്ചകയർചസന്്്റിചന്്്
പക്മീകരണംവിലയിരത്്്ി
മരൂഞൂരി:പമൈികൂൂൽരോപളജൂജിലൂൂാപകാവിഡൂപകയർപസൂൂൂ
റായിമാറിയതിപൂൂൂഅടിസൂൂാനതൂൂിൽവനൂൂപൂകമീകരെംഎം.ഉ
മൂൂർഎംഎൽഎയൂപടരനതൂതൂവതൂൂിൽവിലയിരൂതൂൂി.പമൈികൂൂ
ൽരോപളജിൽൈയലാസിസ്നടതൂൂിയിരൂനൂൂരോഗികൾകൂൂ്മ
രഞൂൂരിസി.എചൂൂ്പസൂൂൂറിൽൈയാലിസിസ്നടതൂൂൂവാനൂംനിർധ
നരായകൂയാൻസർ,ൈയാലിസിസ്രോഗികൾകൂൂ്കാരൂെൂയഫാർ
മസിമൂരഖനനൽകിയിരൂനൂൂമരൂനൂൂ്പമൈികൂൂൽരോപളജിപലര
ഴയരൂലൂകൂൂിൽലഭൂയമാകൂൂൂനൂൂതിനൂളൂൂനടരടികൾസൂവീകരിചൂൂൂ.
പമൈികൂൂൽരോപളജിപലെികിതൂൂാസംവിധാനംപൂനഃപൂകമീക
രിചൂൂടിേിരോസ്രിറൂൂൽപെരെി,മംഗലരശരിരിഎചൂൂ്ചൂസിക
ൾ,രവരൂടൂരൂകൂടൂരിഎചൂൂ്സി,മരൂഞൂരിസിഎചൂൂ്പസൂൂൂർഎനൂൂി
വിടങൂൂളിപലപൂകമീകരെങൂൂളൂംസംവിധാനങൂൂളൂംഎംഎൽഎ
രനരിപൂടൂതൂൂിഉറപൂൂ്വരൂതൂൂി,പമൈികൂൂൽരോപളജൂപൂരിൻസിപൂൂൽ
രോ.എംരിശശി,ആർഎംഒമാരായസഹീർപനലൂൂിപൂൂറമൂൂൻ,
ഷേീർവലൂൂാഞൂൂിറ,വിവിധവകൂപൂൂ്തലവനൂൂാർ,ആരോഗൂയവകൂപൂൂ്
ഉരൂദോഗസൂൂർഎനൂൂിവർഎംഎൽഎപയഅനൂഗമിചൂൂൂ.

ഭക്്്യവസത്്ക്്ളനൽകി
കൂറൂൂൂയാടി:ഇതരസംസൂൂാനപൊഴിലാളികൾകൂൂ്ഭകൂൂൂയവസ്തൂകൂൂ
ൾനൽകി.ജാർഖണൂൂിൽനിനൂൂൂംപൊഴിൽരതടിതളീകൂൂരയിൽ
എതൂൂിയവർകൂൂാണൂയൂതൂൂ്രോൺപൂഗസ്നാദാപൂരംനിരോജക
മണൂൂലംകമൂൂിറൂൂിയൂപടരനതൂതൂവതൂൂിൽഭകൂൂൂയവസ്തൂകൂൂൾനൽ
കി.നാദാപൂരംനിരോജകമണൂൂലംയൂതൂൂ്രോൺപഗൂസ്പരൂസിൈ
ണൂൂ്പൂരിൻസ്ആൂൂൂെിഭകൂൂൂയവസ്തൂകൂൂൾഡകമാറി.പകരിേി
ജൂ,ഫിർരോസ്കായപൂകൂടി,വിപകസൂരമഷ്എനൂൂിവരൂംരപൂങൂ
ടൂതൂൂൂ.

നായാപൂരംനിസോജകമണൂൂലംയൂതൂൂ്സോൺപഗൂസ്പപൂവർതൂൂ
കർഭകൂൂൂയവസത്ൂകൂൂൾകകമാറൂനൂൂൂ.

വ്ദ്്ദമ്്തിേൾക്്്വ്ദ്്ദമ്്തിേൾക്്്
തണകേേിതിര്രങ്്ാടിപൊേീസ്
തിരൂരങൂൂാടി:രോകൂൈൗൺതൂടങൂൂിഏഴൂദിവസംരിനൂൂിടൂൂരൂപൂൾ
മരൂനൂൂൂവാങൂൂാൻപൂരയാസപൂപൂടൂൂവൂദൂൂദമൂൂതികൾകൂൂ്തെരലകി
തിരൂരങൂൂാടിപരാലീസ.്എഴൂരതൂരിനൂൂിടൂൂതൂകൂൂൂളംസവൂരദശിപവ
ങൂൂിടൂൂസൂപൂേഹൂൂെൂയഅയൂൂർ തപൂൂൂഷൂഗറിനൂംപൂരഷറിനൂമൂളൂൂമരൂ
നൂൂിനൂരവണൂൂിപെഡൂനൂയിലൂളൂൂമകനൂവിളികൂൂൂകയൂംമകൻതി
രൂരങൂൂാടിപരാലീസ്രസൂൂൂൂഷനിൽവിളിചൂൂ്വിവരംഅറിയികൂൂൂകയാ
യിരൂനൂൂ.ൂഉടൻതപനൂൂജനഡമപതൂിേീറൂൂ്ഓഫീസറായസിശിവൻ,
രിനിഖിൽകൂഷ്െൻടിപകമൻമദൻഎനൂൂിവരൂപടരനതൂതൂവ
തൂൂിൽപവങൂൂിടൂൂസൂപൂേഹൂൂെൂയഅയൂൂരൂപടവീടൂൂിപലതൂൂിരോകൂറൂൂറൂ
പടകൂറിപൂൂ്വാങൂൂിവീടൂൂിൽമരൂനൂൂ്എതൂൂിചൂൂൂനൽകി.വിപൂശമമിലൂൂാ
തൂൂതിരകൂൂിനിടയിലൂംമരൂനൂൂ്എതൂൂിചൂൂൂനൽകിമനൂഷൂയതൂവതൂൂി
പൂൂൂമൂഖമായിമാറൂകയാണൂതിരൂരങൂൂാടിപരാലീസ്.

കതിര്ർസർവീസ്സഹകരണ
ബാങ്്്പത്്്ലക്്ംനൽകം്
തലരശരി:രകരളതൂൂിൽപോരോെരോഗംോധിചൂൂ്ദൂരിതംഅ
നൂഭവികൂൂൂനൂൂവപരസഹായികൂൂാൻമൂഖൂയമപൂതൂൂിയൂപടദൂരിതാശൂവാ
സനിധിയിരലകൂൂ്കതിരൂർസർവീസ്സഹകരെോങൂൂ്രതൂൂ്ല
കൂൂംരൂരനൽകൂം.ോങൂൂ്ഭരെസമിതിയൂപടതീരൂമാനപൂരകാരം
പോതൂനനൂൂഫണൂൂിൽനിനൂൂൂമാണൂതൂകനൽകൂനൂൂതൂ.

ക്ടിചവള്്ക്്ാമംരരിഹരിക്്ണചമന്്്
തിരൂരങൂൂാടി:എ.ആർനഗറിപലരൂകൂൂമായകൂടിപവളൂൂകൂൂാമംര
രിഹരികൂൂെപമനൂൂ്ആവശൂയപൂപൂടൂൂ്പൂരതിരകൂൂപമമൂൂർമാരായഇ.
വാസൂ,പക.രിസമീർ,സമീൽപോളകൂൂാടൂൂിൽഎനൂൂിവർരഞൂൂായ
തൂൂ്ഓഫീസിനൂമൂമൂൂിൽധർെനടതൂൂി.രഞൂൂായതൂൂിൽഅതി
രൂകൂൂമായകടിപവളൂൂകൂൂാമംരനരിടൂകയാണൂ.
പകാരോെയൂപടരശൂൂാതൂൂലതൂൂിൽജനംവീടൂൂൂകളിൽഇരികൂൂൂ
കയാണൂ.ആവശൂയമായകൂടിപവളൂൂംലഭികൂൂൂനൂൂിലൂൂ.രഞൂൂായതൂൂി
ൽകൂടിപവളൂൂരദൂൂതിഉപൂണൂങൂൂിലൂംഒരൂമാസമായിപൂരവർതൂൂനം
നിലചൂൂിടൂൂ.്രദൂൂതിപരൂവർതൂൂിപൂൂികൂൂൂനൂൂതിൽരഞൂൂായതൂൂ്അധികാ
രികൾകാരൂയമായനടരടികൾസൂവീകരികൂൂൂനൂൂിലൂൂ.വീടൂൂൂകളിപലകി
െറൂകൾരലതൂംവറൂൂിവരണൂൂൂകിടകൂൂൂനൂൂൂജനങൂൂൾവലിയദൂരി
തതൂൂിലാണ.ൂഈപരൂരതൂയകസാഹെരയൂംകെകൂൂിപലടൂതൂൂാണൂപമ
മൂൂർമാർഈപൂരതിരഷധധർെനടതൂൂിയതൂഅടിയതൂൂിരമായി
കൂടിപവളൂൂംവിതരെംപെയൂൂെപമനൂൂ്ആവശൂയപൂപൂടൂൂ്പസപൂകടൂൂറി
കൂൂ്നിരവദനവൂംനൽകി

തിരൂരങൂൂാടിചപാലീസ്സറൂൂൂൂഷനിചലഉസയൂോഗസൂൂർചങൂൂിടൂൂസൂപബൂഹൂൂ
ണയൂഅയൂൂറിനൂമരനൂൂ്ൂവാങൂൂിനൽകനൂൂൂൂ.

വയ്ാരാരസ്്ാരനങ്്ളിൽ
രരിരോധനനടത്്ി
ഉരളൂൂൂയരി:പോയിലാണൂൂിതാലൂ
കൂൂിപലകൂറൂവങൂൂാടൂ,കനൂൂൂരൂ,
മൂരൂടൂതൂൂ്,ഉരൂളൂൂയരി,രോകൂൂ
ലൂൂൂർ,ോലൂരൂശൂരിഎനൂൂീപൂരരദ
ശങൂൂളിപല പോതൂവിരെി
പോയിലാണൂൂി താലൂകൂൂ് സ
ഡൂലൂഓഫീസറൂപടയൂംലീഗൽ
പമരൂപോളജി ഇൻസ്പരകൂറൂൂറൂ
പടയൂംസംയൂകൂൂസംഘംരരി
രോധനനടതൂൂി.തകൂൂാളി,സ
വാളഎനൂൂിവകൂൂ്അമിതവില
ഈടാകൂൂിയതൂപൂശദൂൂയിൽപൂപൂടൂൂ
തിപനതൂടർനൂൂ്ഇവയൂപടവില
യഥാപൂകമം20,38എനൂൂിങൂൂപന
കൂറവൂപെയൂൂിചൂൂൂ:ജിലൂൂാകലകൂറൂൂ
റൂപടഉതൂൂരവൂപൂരകാരമൂളൂൂവി
ലമാപൂതരമഈടാകൂൂാൻരാടൂ
ളൂൂൂഎനൂൂ്കർശനനിർരൂദൂശം
നലൂകി.13രലെരകൂൂ്കടകളൂം
14 രഴo രചൂൂകൂൂറി വിരെന
രകപൂദൂൂങൂൂളൂം4മൽസൂയമാംസ
വിരെരകപൂദൂൂങൂൂളൂം4പമൈി
കൂൂൽ രൂറൂൂൂറൂകളൂം താലൂകൂൂ്
സഡലൂൂഓഫീസറൂംസംഘവൂം
രരിരോധിചൂൂ.ൂരരിരോധനയി
ൽതാലൂകൂൂ്സഡൂലൂഓഫീസർ
.വി.രി രാജീവൻ, ലീഗൽ പമ
രപൂോളജിഇൻസര്കർ.അഹമൂൂ
ദൂസാേിതൂൂ്,രറഷനിംഗൂഇൻ
സ്രകൂറൂൂർമാരായ സൂരരപൂദൂൂൻ
എൻപക.ടി.രി.രരമശൻ,.രജൂോ
തിേസൂഎനൂൂിവരൂംരപൂങൂടൂ
തൂൂൂ.

ചൊരോരട്്റിയം
പ്ന:രരിരോധിക്്ണം
രരരാപൂമൂൂ:പോരോെഭീതിയൂ
പട രശൂൂാതൂൂലതൂൂിൽ ോങൂൂ്
വായൂരകളിൻരമൽസർകൂൂാർ
പൂരഖൂയാരിചൂൂ പൊരോരൂടൂറിയം
കഴിഞൂൂമാസംവപരതിരിചൂൂട
വൂ മൂടകൂൂാതൂൂവർകൂൂ് മാപൂതമാ
യിരരിമിതപൂപൂടൂതൂൂിയതൂപൂ
ന:രരിരോധികൂൂെപമനൂൂ് കി
സാൻജനതസംസൂൂാനജനറ
ൽ പസപൂകടൂൂറി വൽസൻ എട
രൂകൂടൻആവശൂയപൂപൂടൂൂൂ
കഴിഞൂൂമൂനൂൂൂവർഷങൂൂളിലാ
യിരകരളതൂൂിൽതൂടർചൂൂയായൂ
ണൂൂായ പൂരകൂതിരൂഷൂഭം കാര
െം കാർഷിക രമഖല ഒനൂൂാ
പകതകിടം മറഞൂൂിരികൂൂയൂം
കർഷകർ രൂകൂൂമായ സാമൂൂ
തൂൂികപൂരതിസനൂൂിയിലൂമാണൂ
ഇവരിൽ േഹൂഭൂരിഭാഗവൂം
വിവിധ രേങൂൂൂകളിൽനിനൂൂാ
യി കാർഷിക വായൂപൂൂകപളടൂ
കൂൂൂകയൂംതിരിചൂൂടകൂൂാൻനിർ
വാഹമിലൂൂാതൂൂതിനാൽജപൂതി
നടരടികൾരനരിടൂൂൂപോണൂൂിരി
കൂൂയൂമാണൂ'പരൂരതൂയകസാഹെ
രൂയതൂൂിൽസർകൂൂാർനൽകൂനൂൂ
ആനൂകൂലയൂങൂൂളൂപടരരിധിയി
ൽഇവപരകൂപടഉൾപൂപൂടൂതൂൂ
െപമനൂൂ് അരൂദൂഹം ആവശൂയ
പൂപൂടൂൂൂ.

ഇതരസംസ്്ാന
ചൊഴിലാളികള്്ക്്്
സാധനസാമപഗ്ികള്്
ലഭയ്മാക്്ാണചമന്്്
രോഴിരൂകൂടൂ:ഇതരസംസൂൂാ
ന പൊഴിലാളികൾൂൂ താമസി
കൂൂൂനൂൂകൂയാംപൂകളിൽൂൂഅവരൂ
പടഅഭിരൂെികൂൂനൂസരിചൂൂൂളൂൂ
ഭകൂൂെം രാകം പെയൂൂൂനൂൂതി
നൂളൂൂസാധനസാമപൂഗികൾൂൂല
ഭൂയമാകൂൂാനൂളൂൂസതൂവരനടരടി
കൾൂൂസൂവീകരികൂൂെപമനൂൂ്പക
രിസിസിഡവസ് പൂരസിൈൂൂൂ്
അൈൂവടി.സിദൂൂിഖൂആവശൂയപൂപൂ
ടൂൂൂ. മൂഖൂയമപൂതൂൂി പൂരഖൂയാരിചൂൂ മാ
ർൂൂഗനിർൂൂരൂദൂശമനൂസരിചൂൂ്കരാ
റൂകാരാണൂ ഭകൂൂെംനൽൂൂകാ
ൻൂൂോധൂയസൂൂരായവർൂൂ.ഈപൂര
ഖൂയാരനംനടപൂൂിലാകൂൂാൻൂൂ രവ
ണൂൂപൂതനടരടികൾൂൂസൂവീകരികൂൂ
പൂപൂടാതൂൂതൂംപൂരഖൂയാരനങൂൂളാ
യി മാപൂതംനിനൂൂതൂമാണൂ ഒരൂ
രാടൂഇതരസംസൂൂാനപൊഴി
ലാളികളൂപടതാമസസൂൂലങൂൂ
ളിൽൂൂ പൂരയാസം രനരിടൂൂതൂ. ഇ
രൊപോപൂൂംആയിരകൂൂെകൂൂി
നൂപൊഴിലാളികളാണൂകരാറൂ
കാരൂപടനിയപൂതൂൂെതൂൂിലലൂൂാ
പത ദിവസ രവതനകൂൂാരായൂ
ളൂൂതൂ. അവരൂപട ഭകൂൂെം ഉ
ൾൂൂപൂപൂപടയൂളൂൂവ ഏപൂറൂടൂതൂൂ്
നടതൂൂാൻൂൂ സർൂൂകൂൂാർൂൂ അടിയ
തൂൂരനടരടിസൂവീകരികൂൂെരി
കൂൂെപമനൂൂ്ആവശൂയപൂപൂടൂൂൂ.ഇ
തരസംസൂൂാനപൊഴിലാളിക
ൾൂൂകൂൂൂം കമൂൂൂയൂെിറൂൂി കിചൂൂെി
രലകൂൂൂമൂളൂൂ സാധനസാമപൂഗി
കൾൂൂനിലവിൽൂൂഏറിയരങൂൂൂം
സനൂൂദൂൂ സംഘടനകൾൂൂ, വൂയ
കൂൂികൾൂൂ,സൂൂാരനങൂൂൾൂൂവഴി
യാണൂ ലഭിചൂൂൂപോണൂൂിരികൂൂൂ
നൂൂതൂഅരൂദൂഹംരറഞൂൂൂ.

മര്ന്്്വിതരണംഉദഘ്ാടനംചെയത്്
തലരശരി:കതിരൂർസർവീസ്സഹകരെോങൂൂ്എകൂൂാസ്പമമൂൂ
ർമാർകൂൂൂളൂൂമരൂനൂൂ്വിതരെംരഞൂൂായതൂൂ്പൂരസിൈൂൂൂ്എം.ഷീ
േഉദഘൂാടനംപെയതൂ.ൂോങൂൂ്പരൂസിൈൂൂൂ്പശൂീജിതൂൂ്രോയൻഅ
ധൂയകൂൂനായി.എം.രൊഹനൻ,പകരാജകൂൂൂറൂപൂൂ്എനൂൂിവർസം
സാരിചൂൂൂ.പോരോെപൂരതിരോധതൂൂിപൂൂൂഭാഗമായിസൂരകൂൂപൂക
മീകരെങൂൂൾരാലിരകൂൂണൂൂതിനാൽരോൺവഴിരജിസൂൂൂൂർപെയൂൂൂ
നൂൂപമമൂൂർമാർകൂൂ്മാപൂതമാണൂമരൂനൂൂ്നൽകൂനൂൂതൂ.ഏപൂരിൽനാലൂ
വപരരാവിപല9മൂതൽ1മെിവപരരരരൂരജിസൂൂൂൂർപെയൂൂാം.

കതിരൂർസർവീസ്സഹകരണബാങൂ്ൂമരൂനൂ്ൂവിതരണംപഞൂൂാ
യതൂ്ൂപപൂസിഡനൂ്ൂൂഎം.ഷീബഉദഘൂാടനംചെയൂൂൂനൂൂൂ

മലപൂൂൂറം:രാജൂയംമൂഴൂവൻൂൂരോ
കൂൂ്ൈൗൺൂൂപൂരഖൂയാരിചൂൂസാഹ
െരൂയതൂൂിൽൂൂ നാടൂൂിരലകൂൂ് രോ
കാനാകാപത ജിലൂൂയിൽൂൂ വഴി
യിൽൂൂ കൂടൂങൂൂിയ ഇതര സം
സൂൂാനകൂൂാർൂൂകൂൂായിആറൂപഷ
ൽൂൂടൂൂറൂകൾൂൂആരംഭിചൂൂതായി ഉ
നൂൂത വിദൂയാഭൂയാസ വകൂപൂൂ് മ
പൂതൂൂി രോ. പക.ടി ജലീൽൂൂ രറ
ഞൂൂൂ.ജിലൂൂയിപലരോവിഡൂമാ
യിേനൂൂപൂപൂടൂൂപൂരവർൂൂതൂൂനങൂൂ
ൾൂൂ വിലയിരൂതൂൂികലകൂരൂപൂറൂറൂൂി
ൽൂൂ മാധൂയമങൂൂളൂമായി സംസാ
രികൂൂൂകയായിരൂനൂൂൂമപൂതൂൂി.വ
ഴികൂൂടവൂ,പരരിതൂൂൽൂൂമണൂൂ,അ

രീരൂകൂടൂ,പോരൂടൂടൂൂി,തിരൂർൂൂ,
െങൂൂരംകൂളംഎനൂൂിവിടങൂൂളി
ലാണൂ പൂതിയതായി ഇതര
സംസൂൂാനകൂൂാർൂൂകൂൂായി പഷ
ൽൂൂടൂൂറൂകൾൂൂആരംഭിചൂൂതൂ.
പരരിതൂൂൽൂൂമണൂൂയിൽൂൂഇതര
സംസൂൂാനകൂൂാപര പതറൂൂിദൂൂരി
പൂൂികൂൂൂനൂൂ രീതിയിൽൂൂ പൂരൊര
െങൂൂൾൂൂനടതൂൂിയവപരരിടി
കൂടാനായിടൂൂൂപൂണൂനൂൂൂം സംഭ
വവൂമായിേനൂൂപൂപൂടൂ ൂ്തൂടർൂ ൂ
നടരടികൾൂൂസൂവീകരിചൂൂ്വരിക
യാപെനൂൂൂംമപൂതൂൂിരറഞൂൂൂ.
രാകംപെയൂതഭകൂൂെംആ
വശൂയമൂളൂൂവർൂൂകൂൂ്സാമൂഹിക

അടൂകൂൂളകൾൂൂ വഴിയൂംരാെ
കതൂൂിനൂസൗകരൂയവൂംസൂവയം
രാകം പെയൂൂാൻൂൂ താൽൂൂരരൂയ
പൂപൂടൂനൂൂവരൂമായ ഇതരസം
സൂൂാനകൂൂാർൂ ൂകൂൂ് രണൂൂാഴൂെ
രൂതൂകൂൂൂളൂൂ ഭകൂൂെകൂൂിറൂ ൂ് ത
രൂദൂശസൂൂാരനങൂൂൾൂൂ വഴി ന
ൽൂൂകൂനൂൂൂപൂണൂനൂൂൂം അരൂദൂഹം
രറഞൂൂൂ.
മദൂയാസകൂൂർൂൂകൂൂായിജിലൂൂയി
ൽൂൂആറൂൈിഅൈികൂൂൻൂൂരക
പൂദൂൂങൂൂൾൂൂപൂരവർൂൂതൂൂനമാരംഭിചൂൂ
തായി മപൂതൂൂി രറഞൂൂൂ. നില
മൂൂൂർൂൂ,പോനൂൂാനി,തിരൂരങൂൂാ
ടി,മലപൂൂൂറം,എം.ഇ.എസ്പമ

ൈികൂൂൽൂൂരോപളജൂ,മഅദിൻൂൂ
അകൂൂാദമിഎനൂൂിവിടങൂൂളിലാ
ണൂരതൂൂ്പേഡൂകൾൂൂവീതമൂ
ളൂൂൈി അൈികൂൂൻൂൂ പസനൂറ
റൂകൾൂൂ പൂരവർൂൂതൂൂികൂൂൂനൂൂതൂ.
ഡസകൂയാപൂടിസൂൂൂ ൂിപൂൂൂ രസവന
മൂൾൂൂപൂൂപടഈ രകപൂദൂൂങൂൂളിൽൂൂ
ലഭൂയമാകൂൂിയിടൂൂൂണൂൂ്.രോവിഡൂ
മായിേനൂൂപൂപൂടൂ ൂപൂതിയമാ
ർൂ ൂഗനിർൂ ൂരൂദൂശ പൂരകാരംശൂെി
മൂറി സൗകരൂയങൂൂരോടൂ കൂടി
6390 പേഡൂകൾൂൂ സജൂൂമാ
കൂൂിയതായിമപൂതൂൂിരറഞൂൂൂ.
രോകൂൂ്ൈൗൺൂൂകാലാവധി
തീരൂനൂൂതൂവപരജിലൂൂയിൽൂൂനി

രോധനാജൂൂതൂടരൂപമനൂൂ്മ
പൂതൂൂിഅറിയിചൂൂൂ.പൊഡേൽൂൂ
റീചൂൂാർൂ ൂജിംഗൂരകപൂദൂൂങൂൂപളഅ
വശൂയ രസവനമായി കരൂതി
അനൂമതി നൽൂൂകിയിടൂൂൂപൂണൂ
ങൂൂിലൂം കടകളിൽൂൂ ആളൂകൾൂൂ
കൂടൂ ൂംകൂടിനിൽൂൂകൂൂൂനൂൂതൂപൂശ
ദൂൂയിൽൂൂപൂപൂടൂ ൂാൽൂൂ കടയൂടമ
പൂകൂതിപര നടരടിപയടൂകൂൂൂ
പമനൂൂ് മപൂതൂൂി രറഞൂൂൂ. റീചൂൂാ
ർൂ ൂജിംഗൂ ആവശൂയങൂൂൾൂൂകൂൂായി
രരമാവധിഓൺൂൂഡലൻൂൂസം
വിധാനങൂൂൾൂൂ പൂരരോജനപൂപൂ
ടൂതൂൂെപമനൂൂൂംഅരൂദൂഹംര
റഞൂൂൂ.

മലപ്്്റത്്്ഇതരസംസ്്ാനക്്ാര്്ക്്ായിആറ്
ഷെല്്ട്്റ്കള്്ത്റന്്്:മനത്്്ിഷക.ടിജലീല്്

രോഴിരൂകൂടൂ:ഡവറസ്വൂയാരനംതടയൂനൂൂതി
നൂകർൂൂശനനടരടികൾൂൂസൂവീകരികൂൂൂനൂൂതിപൂൂൂ
ഭാഗമായിവിവിധചൂമതലകൾൂൂനിർൂൂവൂൂഹികൂൂൂനൂൂ
തിനൂംപൂരവർൂൂതൂൂനങൂൂൾൂൂഏരോരിപൂൂികൂൂൂനൂൂതി
നൂമായി ജിലൂൂയിപല നാലൂ താലൂകൂൂൂകളിലൂം
രോൈൽൂൂഓഫീസർൂൂമാപരചൂമതലപൂപൂടൂതൂൂിയി
രൂനൂൂ.ൂനിയപതൂൂൂെങൂൂൾൂൂകൂടൂതൽൂൂകർൂൂശനമായി
നടപൂൂിലാകൂൂൂനൂൂതിനൂതാലൂകൂൂ്അടിസൂൂാനതൂൂി
ൽൂൂകൂടൂതൽൂൂഉരൂദയാഗസൂൂരൂപടരസവനംലഭൂയമാ
കൂൂിജിലൂൂാദൂരതൂൂനിവാരെഅരൊറിറൂൂിപെയ
ർൂൂമാൻൂൂകൂടിയായജിലൂൂാകലകൂറൂൂർൂൂസാംേശിവ
റാവൂഉതൂൂരവിറകൂൂി.
ജിലൂൂയിപലഓരോതാലൂകൂൂ്ഓഫീസൂകളിലൂം
തഹസിൽൂൂദാർൂൂ,ഭൂരരഖാത ഹസിൽൂൂദാർൂൂ,രണൂൂ്
ൈരൂയൂടൂൂിതഹസിൽൂൂദാർൂൂമാർൂൂ/പജഎസ്എനൂൂിവ
രൂപടരനതൂതൂവതൂൂിൽൂൂനാലൂപസകൂറൂൂറൽൂൂടീമൂക
പളഇതിനായിരൂരീകരിചൂൂൂ.ൈരൂയൂടൂൂിതഹസി
ൽൂൂദാർൂൂമാർൂൂ/പജഎസ്എനൂൂിവപരതഹസിൽൂൂദാ
ർൂൂനിരോഗികൂൂൂം.ഇവരൂപടസൂരകൂൂയൂകൂൂായി
ഓരോസ്കൂവാൈിരലകൂൂൂംഓരോ പരാലീസ് ഉ
രൂദയാഗസൂൂപനജിലൂൂാപരാലീസ്രമധാവികൾൂൂനി

രോഗികൂൂെം. ജിലൂൂയിപല രോൈൽൂൂ ഓഫീസ
ർൂൂമാരൂംതാലൂകൂൂ്ഉരൂദയാഗസൂൂരൂംപൂരരൂതയകസ്
കൂവാഡൂകളായിപൂരവർൂൂതൂൂികൂൂെപമനൂൂ്കലകൂറൂൂ
ർൂൂനിർൂൂരൂദൂശിചൂൂൂ.ജിലൂൂയിപലരോൈൽൂൂഓഫീസ
ർൂൂമാരൂപട സ്കൂവാഡൂകളിരലകൂൂൂം പരാലീസ് ഉ
രൂദയാഗസൂൂപനജിലൂൂാപരാലീസ്രമധാവിനിരോ
ഗികൂൂെം.
ഡവറസ്വൂയാരനംതടയൂനൂൂതിപൂൂൂ ഭാഗമാ
യിനിരീകൂൂെപൂരവർൂൂതൂൂനങൂൂൾൂൂ,രൂകൂമപൂരവ
ർൂൂതൂൂനങൂൂൾൂൂ,നിയപൂതൂൂെങൂൂൾൂൂഎനൂൂിവകാരൂയ
കൂൂമമായിനടപൂൂിലാകൂൂൂനൂൂതിനൂളൂൂഉതൂൂരവാദി
തൂൂംഈഉരൂദയാഗസൂൂർൂൂകൂൂൂംഅവരൂപടസ്കൂവാ
ഡൂകൾൂൂകൂൂൂംആയിരികൂൂൂം. പതറൂൂായസതൂയവാ
ങൂമൂലംനൽൂൂകിയാപൂതാനിയപൂതൂൂെങൂൂൾൂൂലംഘി
കൂൂൂനൂൂതൂംരാസൂകൾൂൂദൂരൂരരോഗംപെയൂൂൂനൂൂ
തൂംതടരയണൂൂതൂംവിവരംപരാലീസിലറിയിചൂൂ്
കർൂൂശനനടരടികൾൂൂസൂവീകരിരൂകൂണൂൂതൂമാണൂ.
ഇതരസംസൂൂാന പൊഴിലാളികൾൂൂകൂൂ് ഭകൂൂെ
വൂം സൂരകൂൂിതതൂവവൂം ഉറപൂൂൂവരൂരൂതൂണൂൂതൂം
സ്കൂവാഡൂകളൂപടചൂമതലയാണൂ.പോതൂസൂൂല
ങൂൂളിൽൂൂഇവർൂൂകൂടൂൂംകൂടൂനൂൂതൂതടയെം.

സ്കവ്ാഡ്കള്്ശക്്മാക്്ി
ജില്്ാഭരണക്ടം

കോഴികക്്ട്്്പ്തിയ
കോസിറ്്ീവ്കേസ്ഇല്്
രോഴിരൂകൂടൂ:ജിലൂൂയിൽൂൂഇനൂൂപലആപക20,135രരർൂൂനിരീ
കൂൂെതൂൂിലൂളൂൂതായിജിലൂൂാപമൈികൂൂൽൂൂഓഫീസർൂൂരോ.വി
ജയപൂശീഅറിയിചൂൂൂ.
സംസൂൂാനസർൂൂകൂൂാരിപൂൂൂ രോവിഡൂ-19 പൂടാകൂൂർൂൂ പവബൂ
രോർൂൂടൂൂൽൂൂവഴികീഴൂസൂൂാരനങൂൂളിൽൂൂനിനൂൂൂംകഴിഞൂൂകൂറചൂൂ്
ദിവസങൂൂളിലായിനിരീകൂൂെതൂൂിൽൂൂരെർൂൂതൂൂവപരഉൾൂൂപൂപൂടൂ
തൂൂിയാണൂപൂതിയകെകൂൂ്.മറൂൂൂസംസൂൂാനങൂൂളിൽൂൂരോയി
തിരിചൂൂൂവനൂൂവർൂൂഉൾൂൂപൂപൂപടയാണൂനിരീകൂൂെതൂൂിലൂളൂൂവർൂൂ.
ഇനൂൂ്പൂതൂതായിവനൂൂമൂനൂൂ് രരർൂൂ ഉൾൂൂപൂപൂപടപമൈികൂൂൽൂൂ
രോപളജിൽൂൂെികിതൂൂയിലൂളൂൂ22രരരാണൂആപകആശൂര
പൂതിനിരീകൂൂെതൂൂിലൂളൂൂതൂ.
ഇനൂൂ്മൂനൂൂ് പൂസവസാംരിൾൂൂരരിരോധനയൂകൂൂ്അയചൂൂിടൂൂൂ
ണൂൂ്.ആപക246സാംരിളൂകൾൂൂരരിരോധനയൂകൂൂയചൂൂതിൽൂൂ
240എണൂൂതൂൂിപൂൂൂരരിരോധനഫലംലഭിചൂൂ.ൂ231എണൂൂംപന
ഗറൂൂീവാണൂ.ആപക9രോസിറൂൂീവൂരകസൂകളിൽൂൂആറൂരോഴി
രൂകൂടൂസൂവരദശികളൂംമൂനൂൂ്ഇതരജിലൂൂകൂൂാരൂമാണൂ.ഇനി6
രരരൂപടരരിരോധനഫലംകൂടിലഭികൂൂാനൂണൂൂ്.രോവിഡൂ-
19ജാപൂഗതരോർൂൂടൂൂൽൂൂവഴിരോഗലകൂൂെങൂൂളൂളളവർൂൂകൂൂായി
പടലിപമൈിസിൻൂൂസംവിധാനംരൂലൂകൂൂ്തലതൂൂിൽൂൂസജൂൂമ
മാകൂൂിയതായിൈി.എം.ഒഅറിയിചൂൂൂ.

തിരൂരങൂൂാടി:ആരോഗൂയപൂരവർതൂൂകർകൂൂ്വാഹ
നംവിടൂൂൂനൽകാൻതയൂൂാറായിമിൻഷഡൂപൈവി
ങൂസ്കൂൾഉടമടി.രിമൂജീബൂമാതൂകയായി.ര
ളൂൂികൂൂൽ,പരരൂവളൂൂൂർ,എആർനഗർ,കണൂൂമം
ഗലംതൂടങൂൂിയരഞൂൂായതിപല,ആരോഗൂയപൂരവ
ർതകർകൂൂ്യാപതൂാസൗകരയൂതിനൂവാഹനംആവ
ശയൂമൂണൂൂങൂൂിൽഉതൂൂരവാദിതൂൂപരടൂൂർഅറിയിചൂൂാ
ൽവാഹനംവിടൂൂൂനൽകൂനൂൂതാപെനൂൂ്മൂജീബൂ
രറഞൂൂൂ.രോരോെവൂയാരനംതടയൂനൂൂതിപൂൂൂ

ഭാഗമായിരാജൂയപൂതൂരോകൂൂ്ൈൗൺപൂരഖൂയാരി
ചൂൂതിപനതൂടർനൂൂ്രോലിനഷൂൂപപൂൂടൂൂ്വീടൂൂിലിരികൂൂൂ
നൂൂമിൻഷഡൂപൈവിങൂസ്കൂളിപലപൊഴിലാളി
കൾകൂൂ്ആവശൂയമായഅരി,രചൂൂകൂൂറി,രലവൂയ
ഞൂജനങൂൂൾതൂടങൂൂിവീടൂൂിരലകൂൂ്സൗജനൂയമായി
എതൂൂിചൂൂൂനൽകി.രപൂേകൂൂ്ദപെയിൻകയൂാംരയി
പൂൂൂഭാഗമായിവാഹനംഉരരോഗിചൂൂ്നാലൂര
ഞൂൂായതൂൂൂകളിലൂംരോധവൽകൂൂരെവൂംനട
തൂൂിയിരൂനൂൂൂ.

ആരോഗയ്പര്വർത്്കർക്്്വാഹനംവിട്്്നൽകി
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2020 മാരച്്് 31 നോവ്്

സധുീരനാഥു

ജ ന ങ്് ള്് രാ ജയ് ത്്ാ ര മാ 
ന മ ല്്, ചൊ ര ത്്ാ ര മാ 

നം വി റ യാ ര്്ന്് അ വ സ്് യി 
ലാ ണ ്ഇ രി ക്്് ന്് ത.് ഒ ര ്രാ 
ല ത്്് ചൊ രം അ വ സാ നി 
ക്്്ം എ ന്്് ര റ ഞ്്് ഭ യ നപ് ്
ട ്ത്്ി യാ ണ ്ക ്ട്്ി ര നള ചര ടി 
പ്്ി ച്്ി ര ്ന്് ത.് സ മാ ന മാ യി
ചൊ വി ഡ ്19 (നൊ ചോ ണ വ 
യ റ സ ്ഡി സീ സ)് ചൊ ര ജ ന 
ര നയ ചര ടി നപ് ്ട ്ത്്ി നൊ 
ണ്്ി രി ക്്് ര യാ ണ.് ചൊ ര 
ന്ത ്കര് മ ്ഖ സ മ്് ന്് രാ 
കട്്് ങ്് നോ നക്്
നൊ ചോ ണ

വ യ റ സി ന ്മ ്ന്്ി ല്് അ ടി യ റ വ ്ര റ ഞ്്ി രി ക്്് 
ര യാ ണ.് ഒ ചട് ്നറ കര് ശ സര് ചോ ളി വ ്ഡ ്സി നി 
മ ര ളി ല്് വ യ റ സ ്ര നള കര് ചമ യ മാ ക്്ി യി ട്്് ണ്്്.
വ ള നര മ ചോ ഹ ര മാ യി ചി കര്ീ ര രി ച്് സി നി മ ര 
ള്് ചൊ ര ന്ത ്സി നി മാ ചക്ര മി ര ള്് ഫാ നറ് സി
ചി കര്ം എ ന്് ര ട്്ി  ര യി ചല യ്ക്്് വി ല യി ര ്
ത്്ി യി രി ക്്് ന്് ത.് സ യ ൻ്്സ ് ഫി ക്് ന്
ചൊ ര സി നി മാ ചൊ ര ത്്് മി ര ച്് കര് രി ര 
ര ണ മാ ണ ്ല ഭി ച്്ി ര ്ന്് ത.് ജ ന ങ്് ള്് ചൊ 
ര മാ ര മാ നം വീ ട ്ര ളി ചല യ്ക്്് ഉ ള്്വ ലി 
യ ്നമ ന്്് എ കര് ചോ ചോ ളി വ ്ഡ ്സി നി മ 
ര ളി ല്് ര റ ഞ്്ി രി ക്്് ന്്്. 

ദിടസവന്്ത്്്സീൽ്്
ഇം ഗ്്ാ ര്് ൈ ര്്ഗ്്ാ ന്്് 1957ല്്  പ ്റ 

ത്്ി റ ങ്്ി യ സവ്ീ ഡി ഷ ്ഭാ ഷ യി നല ക്്ാ 
സി ക്്് ചി കര് മാ ണ ്ദി  നസ വ ൻ്്ത്്് സീ 
ല്്. ൈ ര്്ഗ്്ാ ന്്് ര ന്ന ് വ ്ഡ ് നര യി 
്്്ി ങ്്് എ ന്് നാ ട ര മാ ണ ്സി നി മ യാ 
ക്്ി യി രി ക്്് ന്് ത.് നാ ട ര ത്്ി ല്് രാ 
ജയ് ന്ത ് കര് ധാ ന ര ഥാ രാ കര് ങ്് ളാ യി
നി ല്്സ ് നൈ ൻ്്ഗട്്്് ചോ ള്്ക്്ി ഇ ക്്ി 
ചോ ട്്്ം, മാ ക് സ ് ഓ ൺ്് സി ചോ ചവ യ ്
മാ ണ ് അ ഭി ന യി ച്്ി രി ക്്് ന്് ത.് ഇ ക്്ി 
ചോ മ ര ണ ത്്ി ന്്് ദ ്ര നാ യ രാ ല നാ 
യാ ണ ് സി നി മ യി ല്് എ ത്്് ന്് ത.് മാ ക് 
സ ്രാ ജയ് ത്്ി ന്്് കര് രി നി ധി യാ യ ര ട ര 
ല വ നാ യം് ചവ ഷ മി ട ്ന്്്. ചൊ ര ന്ത ്രി 
ടി ച്്് ക ്ല ്ക്്ി യ ചല് ്ഗി ന്്് വ യ റ സ ്ആ കര് 
മ ണ മാ ണ ് സി നി മ യ്ക്്് ആ ധാ ര മാ യി രി 
ക്്് ന്് ത.് വ യ റ സ ്ആ കര് മ ത്്ി ല്് ര ട ര ല വ 
നന നൊ ണ്്് ചോ രാ ൻ്് വ ര ്ന്് രാ ല ചോ ട്
ച ത ്രം ഗം ര ളി ക്്് ന്് രാ ണ ് സി നി മ യി ല്്
ഉ ട നീ ളം.

1954ല്്  ചല് ്ഗ ്രാ ലം അ ടി സ്്ാ ന മാ ക്്ി
കര് ശ സര് അ നമ രി ക്് ൻ്് ചോ വ ലി സ്്്്് റി  
ച്്ാ ഡ ് മാ ത്്ീ  സ ് എ ഴ ്രി യ ചോ വ ലാ ണ്
ഐ  ആം നല ജ ്്്്.  റി  ച്്ാ ര്്ഡി ന്്് ഈ  
ചോ വ ലി നന അ ടി സ്്ാ ന മാ ക്്ി  ര ന്ന്
മ ്ന്്് വയ് രയ് സ്് സി നി മ ര ള്് ഇ റ ങ്്ി  യി 
ട്്് ണ്്്.  ചോ വ ലി ന ് ല ഭി ച്് സവ്ീ  രാ രയ്  ര യാ 
ണ ് അ ങ്്ി നന സം ഭ വി ക്്ാ ൻ്് രാ ര ണ മാ 
യ ത.് ചല് ്ഗം്, ചൊ ര ത്്ി ല്് ഒ റ്് നപ് ്ട ്ന്് മ 
ന ്ഷയ് നം്, ചല് ്ഗ ്വ യ റ സി നന രി നര യ ്ള്്
ചോ രാ ട്് വം് മാ കര്  ചമ മ ്ന്്് സി നി മ ര ളി 
ലം് നോ ത ്വാ യ ്ള്്്.  ര ഥ ര ളി ല്് മ ്ന്്്
സി നി മ യം് വയ് രയ് സ്് ര പ ്ല ര്്ത്്് ന്്്
എ ന്് കര് ചര്യ ര ര യം് എ ട ്ത്്് ര റ ചയ 
ണ്്ി യി രി ക്്് ന്്്. 

നാസി ജ മ നി യി ല്് അ മ്് ചോ സി 
ചോ നൊ പ്്ം രാ മ സി ക്്് ന്് ഒ 

ര ്ആ ൺ്്ക ്ട്്ി യാ ണ ്ചോ ഹ ന്്ാ സ ്ചോ 
ചോ നൈ റ്്് സ് ല ര്്. ര ത്്് വ യ സ ്ള്് ചോ 
ചോ നാ സി ചസ്വ ച്്ാ ധി ര രി അ ചോ 
ള്്ഫ ്ഹി റ്്് ല റ ്നട ര ട ്ത്് ആ രാ ധ ര നാ 
ണ.്.. ഹി റ്്് ല നറ ചോ നല ആ ര ണ നമ ന്്ാ 
ണ ് ചോ ചോ യം് ചോ ഹം. ഒ റ്് യക്്്ാ ക ്
ചപ് ്നഴ ല്്ാം ചോ ചോ സം സാ രി ക്്് ന്് ത്
ആ രാ ധ നാ മ ്ര്്ത്്ി യാ യ അ ചോ ള്്ഫി 
ചോ ടാ ണ.്.. ഹി റ്്് ല ര്് യ ്ത്്് രയ്ാം രി ല്് ര 
നങ് ്ട ്ക്്് ന്് രി നി നട മ ്യ ലി നന ര ഴ ്

ത്്് നഞ രി ച്്് നൊ ല്്് ന്് രി ല്് ര രാ ജ യ 
നപ് ്ട്് ചോ നട യാ ണ ്ക ്ട്് ത്്ി ല ്ള്് വ ര്് അ 
വ നന റാ ൈി റ്്് എ ന്്് ക ്ടി ചച ര്്ത്്് വി 

ളി ക്്ാ ൻ്് ത ്ട ങ്്ി യ ത.് അ 
ചപ് ്ഴം് അ വ നന ആ ശവ് സി 
പ്്ി ക്്് ന്് ത ് അ ചോ ള്്ഫാ 
ണ.് അ ക്്ാ ല ത്്ാ ണ ്സവ് ന്്ം
വീ ട്്ി ല്് അ മ്് ഒ ര ് ജ ്ര നപ് ്
ൺ്്ക ്ട്്ി നയ ഒ ളി ച്്് രാ മ സി 
പ്്ി ക്്് ന്് രാ യി ചോ ചോ അ 
റി യ ്ന്് ത.് ഹി റ്്് ല റം് ര ണ്്ാം
ചൊ ര മ ഹാ യ ്ദ്് വ ്നമ ല്്ാം
അ ടി സ്്ാ ന മാ ക്്ി ഒ ര ്രാ ട്
ചി കര് ങ്് ള്് പ ്റ ത്്് വ ന്്ി ട്്് 
നണ് ്ങ്്ി ലം് ഒ ര ് ക ്ട്്ി യ ്നട
ക ്ട്്് രാ ര നാ യി ര ക്്ം രാ 

ണ ്ചപ് ്ള്് ര ല ര റ ങ്്ി വീ ഴ ്ന്് കര് ദ ്
ര്്ൈ ല ഹ ്ദ യ ന ്മാ യി ഹി റ്്് ല നറ ചി കര്ീ ര 
രി ക്്് ന്് ത ് ഒ ര ് ര ചക് ് ആ ദയ് മാ യി രി 
ക്്്ം. മ ന ്ഷയ്ാ വ രാ ശ ധവ്ം സ ന ങ്് നള
ഹാ സയ് ര ്ര ത്്ി ല്് ചി കര്ീ ര രി ക്്് ന്്് നവ 
ന്്് വി മ ര്്ശി ക്് നപ് ്ട്്ി ര ്ന്്് നവ ങ്്ി ലം് ഹി 
റ്്് ല റ ്നട വാ ക്്് ര ള്് ചവ ദ വാ രയ് മാ യി ര 
ണ്്ി ര ്ന്് ഒ ര ്സ മ ്ഹ ത്്ി നന യാ ണ ്ചി 
കര്ം വ ര ച്്് രാ ണി ക്്് ന്് ത.്

സംൈിധാനം-വടകവൈറുുിറുുി
സമേവരരുുഘയും-108മിനിറു്ു

സഫ്ടികംസഫ്ടികം
@25years@ 25years
സ്ഫടികംഎനുുഎകുുാലലതുുയംുമാസ്ആനഡുകുുാസ്ചിനരുംരീലേറുുറുകളിലലതുുി

േരിലുുുരജരജുബിലിആേിരുനുുുഇനുുലല.ലൊലോണവൈറസ്ആശങുുകളു
ലടനടുൈിൽആലോഷങുുളിലുുാലരോണുസിനിമയുലടരജരജുബിലിലേനു്ുസംൈിധാേ
കനഭനരുനലഫസബ്ുകുുിൽകുറിചുുിരുനുുു.
കാലംഎനരുകഴിഞുുാലംുമാോലരമലോളസിനിമേിൽുുരിളങുുിനിൽുുകുുുനുുസിനി

മോണുസഫ്ടികവംുഅരിലലആടുലോമഎനുുകഥാപാനരുവംു.1995മാരുുചു്ു30നുപുറ
തുുിറങുുിേചിനരുംൈരുുഷങുുളുുപിനുുിടുുിടുുുംമുടുുനാടിലുുുചങുുിലലലോരകുടികുുുനുു,ലറ
യബുാനുുഗുുാസ്ലൈയകുുുുനുു,മുണുുുരിരലുുുനുുആടുലോമയുലടവറുുുുൽലോഷയുൽുു
മീഡിേേിലടകുുംഇനുുുംരരംഗമാണ.ുചിനരുതുുിലുുുറീറിലീസ്ഭനരുനുുലനരലതുു
നപുഖയുാപിചുുിരുനുുരിനാൽുുഅരിനായുളുുകാതുുിരിപുുിലാണുആരാധകരുു.ചി
നരുംപുറതുുിറങുുി25ൈരുുഷംരികയുലപുുളുുചിനരുതുുിലുുുലോഷനുുലോറുുുു
രുുപുറതുുുൈിടുുിരികുുുകോണ.ുസംൈിധാേകനുുഭനരുലുുുലഫയുസബ്ുകു്ുലപ
ജിലുലടോണുലോഷനുുലോറുുുുരുുപുറതുുുൈിടുുിരികുുുനുുത.ു
പുരിേഡിജിറുുൽസാലങുുരികൈിരയുയുലടൈിസമ്േങുുലോലടോണു

സിനിമലേതുുുനുുത.ുരണു്ുലൊടിരുപോണുഅരിനുലൈണുുിലചലൈാ
േിരികുുുനുുത.ുഇലപുുളുു30ശരമാനംപണികളുുപുരുുതുുിോേി.ലച
വനുുേിലലനപുസാദുലാബിലാണുറിലറുുുുലറഷനുുപണികളുുനടകുുുനുു
ത.ുഇനിലൊലോണലകടുരികളുുകഴിഞുുലശഷമാകംുതുടരുുലോലി
കളുു.

ആ ശ ങ്് ര ള ്നട ന ട ്വി 
ല്് ആ ചോ ഷ ങ്് ളി ല്്ാ നര 

ചോ യ ര ജ ര ജ ്ൈി ലി!
എ ന്്് സഫ് ടി രം…!

ഈ  ചി കര് നത് ്മ ഹാ സാ ഗ ര മാ ക്്ി യ
മ ണ്് റ ഞ്്് ചോ യ രി ല ര ൻ്് ചച ട്് നന യം്, ശ ങ്് രാ 

ടി ചച ട്് നന യം്, എ ൻ്്. എ ഫ.് വ ര്്ഗീ സി നന യം്, ര ര 
മ ന ജ നാ ര്്ദ ന നന യം്, രാ ജ ൻ്് രി.  ചദ വി നന 

യം്, നര ന്്ി ന്്്യ യ ്നട ഹ ര മാ യി ര ്
ന്് സി ല്്ക്്് സമ്ി ര നയ യം്, ഭാ 
ചോ ജവ് ല മാ യ റി യ ലി സ്്്്ി ക ് സി നി 

മാ ചട് ്കഗ് ഫി ര ന്് നജ.  വി ലയ്ം സി നന 
യം്, ര രി മ ല നച ര ്വി നല ര രി നന ട്്ാം ര ട്് നയ ര 
നി നീ ര്് ര രി ക്്ാ ക്്ി യ ഭാ സ് ര ര ൻ്് മാ ഷി നന യം്,
ര ഥ യ ്നട ആ ത്്ാ വ ്അ ള ന്്് ര ട്്് നച യര് എം. സ.്
മ ണി നയ യം്, സ്്്്ി ല്് ചോ ചട് ്കഗ്ാ ഫ ര്് എ ൻ്്. എ ൻ്്.
ൈാ ല ക ്ഷണ് ൻ്്നന യം് എ ല്്ാം, ഈ  അ വ സ ര 
ത്്ി ല്് ഓ ര്്ക്്ാ രി ര ്ന്്ാ ല്് അ വ ര ്നട ആ ത്്ാ ക്് 
ള്് എ ചന് ്ട ്നോ റ ്ക്്ി ല്്…! ഒ പ്്ം ഈ  ചി കര് ത്്ി ന്
ചവ ണ്്ി സ ഹ ര രി ച്്, എ ല്്ാ സ ഹ കര് വ ര്്ത്് ര നര
ക ്ടി ഓ ര്്ക്്് ര യാ ണ ്ഇ ന്്്…!

അ ക്് രം ര ഠി ക്്ാ ത്് ഒ ര ്ക ്ട്്ി യ ്നട നാ വി 
ന്്് ത ്മ്് ത്്് നി ന്്് വ നര, ഇ ന്്്ം ചര ട്്് നൊ ണ്്ി രി 
ക്്് ന്് ഒ ര ്ശ ബ്് മാ ണ ്"ആ ട ്ചോ മ'." നച ന്്ീ യി ല്്
ചാ ലി ച്് ച ന്് ന നോ ട്്ി ന്്്' സ ്ഗ ന്് വം് ക ്ളി രം് മ 
ല യാ ളി ചക്ര ക്് ര ന്്്ഇ ട നന ഞ്്ി ല്്, ഒ ര ്ര ട ലി ന്്്
ആ ഴ ചത് ്ളം നൊ ണ്്് ന ട ക്്് ന്് വി രാ ര മാ ണ്
"ആ ട ്ചോ മ', എ ന്്് ഞാ ൻ്് രി രി ച്് റി യ ്ന്്്… എ 
നന് ്സ് ചന ഹി ക്്് ന്് ഒ ചോ ചക്ര ക്് ര ചോ ടം് എ 
കര് ന ന്്ി ര റ ഞ്്ാ ലം് രീ ര്്ക്്ാ നാ വാ ത്് ര ട പ്്ാ ട ്ഉ 
ണ്്്എ നി ക്്്… ര ര രം നി ങ്് ള്്ക്്് എ ന്്് ചവ ണം…?

ത ്ള സി ചോ ദി ച്് ആ  ര റ ്ത്് ര ണ്്ാ ടി നയ… നി 
ങ്് ള്് എ ക്്ാ ല വം് ആ വ ശയ് നപ് ്ട്്് നൊ ണ്്ി ര ്ന്് ഒ 
ര ് രി യ റ്് ര്് എ ക് സര്ീ രി യ ൻ്്സ-് ചല യക്്്് നൊ 
ണ്്് വ രാ ൻ്് ഞാ ൻ്് കര് രി ജ്്ാ ൈ ദ്് നാ ണ.് അ രി 
ന ്ചവ ണ്്ി ഞാ ൻ്് സി നി മ യി ല്് ആ ര്്ജി ച്് ത ്മ ്ഴ ്
വ ൻ്്, സഫ് ടി രം 4K Dolby Atmos-ന്്് technical
excellence ന ്  ചവ ണ്്ി സ മ ര്്പ്്ി ക്്് ന്്്… ഇ രി ന്

നര ത്്ാ ങ്്ാ യ എ ന്്് കര്ി യ നപ് ്ട്് സ ്ഹ ്ത്്് ക്് 
ള ്നട Geometrics Film House-ചോ ടം്, ഒ പ്്ം എ ന്്്
ആ ത്് സ ്ഹ ്ത്്് ക ്ടി യാ യ നക്രാ ഡയ് ്സ ര്് ആ ര്്.
ചോ ഹ ന ചോ ടം്, ഞാ ൻ്് ര ട നപ് ്ട്്ി രി ക്്് ന്്്…

ചൊ രം മ ്ഴ ്വ നം് നൊ ചോ ണ നവ റ സ ്ര ര 
ത്്ി നൊ ണ്്ി രി ക്്് ന്് ര രി കഭ്ാ ന്്ി യം്, ആ ശ ങ്് 
യം്, രാ ലാ രാ ല ങ്് ള്് ച ്ഷ ണം നച യ്് നപ് ്ട്് കര് ക ്
രി യ ്നട ഒ ര ്"രി ര ്ത്് ലാ യി'

ര ണ്്ാ ല്്…?
പ ്ത്് ൻ്് ശ ല ഭ ങ്് ള്് ജ ന്് നമ ട ്ക്്് ന്്്… ഇ ട ര്്ച്് 

യി ല്്ാ ത്് ഈ ണ ചത് ്നട യ ്ള്് ര ക്്ി ര ള ്നട ശ 
ബ്്ം രാ ത ്ര നള ഉ ണ ര്്ത്്് ന്്്… നര ളി നീ ര്് ചോ 
നല യ ്ള്് പ ്രി യ ആ രാ ശം രി റ വി നൊ ള്്് 
ന്്്…. ന മ്് ള്് രി രി ച്് റി യ ണം വ രാ നി രി ക്്് ന്് വ 
ൻ്് "വി ര ത്്്' ര ലര്ാ ലം വ ഴി മാ റി നൊ ണ്്ി രി ക്്് 
ന്്് എ ന്്്…!

സഫ് ടി ര ത്്ി നന്റ ര ണ്്ാം വ ര വ ്– ര റ ്ത്് മ ്
ട്് നാ ടി ന്്് ച ങ്്ി നല ചോ ര ക ്ടി ച്്് ത ്ണി ര റി ച്് ടി 
ക്്് ന്് ആ ട് ചോ മ നയ ഒ രി ക്് ല്് ക ്ടി കര് ദ ര്്ശി പ്്ി 
ച്്് വി ല്്ക്്് ര എ ന്് രി ന ്ര രി, ആ  ര റ ്ത്് ര ണ്് 
ട ര ള്്ക്് ര നത് ് ര ര ര്്ക്് നപ് ്ട്് ര ണ്്് ര നള രാ 
ണാ നര ചോ യ മാ രാ രി രാ ക്് ള്് ഇ ന്്്ം ന ചമ് ്
നൊ പ്്ം ഉ ണ്്്… ഇ ചല്…്?

ആ  നി ങ്് നള ര നന് ്ഒ രി ക്് ല്് ക ്ടി ൈി ഗ ്സ് 
കര്ീ നി ല്് രാ ണ ്വാ ൻ്് ഒ ര വ സ രം… രാ ണ ്ര… രി 
രി ച്് റി യ ്ര…

"ര ല്്ി ര ഴി പ്്ി ക്്് ര യ ല്് ര ചൊ ടി ര ളി ര്്പ്്ി ക്്് 
ര!' ഇ ന്്് ചൊ ര ത്്ി നാ വ ശയ്ം റാ ങ്്് ചോ ള്്ചഡ ഴ് 
സന്ന അ ല്്, കര് ക ്രി നയ യം് മ ന ്ഷയ് നന യം്, സ് 
ചന ഹി ക്്് ര യം്, അ ചന്യാ നയ്ം ൈ ഹ ്മാ നി ക്്് ര 
യം് നച യ്്് ന്് മ ന ്ഷയ് നര യാ ണ ്!

ചൊ ര നത് ്mesmerize നച യത് ്നൊ ണ്്ി രി 
ക്്് ന്് ജ പ്്ാ നി ല്് രി റ ന്്് വീ ഴ ്ന്് ക ്ട്്ി, ആ ദയ്ം ര 
ഠി ക്്് ര അ ക്് ര ങ്് ള്് അ ല്്, ‘ How to behave and
How to love each other.’ര ഴി യ ്നമ ങ്്ി ല്്, ശാ ശവ് ര മാ 
യ ഒ ര ്രി ര ്ത്് ല്്…!

സ് ചന ഹ ചത് ്നട നി ങ്് ള ്നട കര്ി യ ഭ കദ് ൻ്് സം 
വി ധാ യ ര ൻ്്. 

ഭതദ്ട്്്ക്റിപ്്്….

വയറസംു
സിനിമയംു

സിനി മാ ചമ ഖ ല യി നല 25,000 ദി വ സ ചവ ര 
ന ക്്ാ ര്്ക്്് സാ മ്് ത്്ി ര സ ഹാ യ വ ്മാ 

യി  സ ല്്മാ ൻ്് ഖാ ൻ്്. 25,000 ദി വ സ ചവ ര ന നോ 
ഴി ലാ ളി ര ള്്ക്്് ൈാ ങ്്് അ ക്്ൗ ണ്്ി ല്് ര ണം ന 

ല്്രാ നാ ണ ്രീ ര ്മാ നം. ൈീ യി 
ങ ്ഹയ് ്മ ൻ്് എ ന്് ര ന്്് ഫൗ 
ചണ് ്ഷ നി ല ്നട യാ ണ ് സാ മ്് 
ത്്ി ര സ ഹാ യം ന ല്്ക ്ന്് ത.്
ര ണം ഇ വ രി ല്് ചന രി ട്്് എ ത്്് 
ന്് രി നാ ണ ്ൈാ ങ്്് അ ക്്ൗ ണ്്ി 
ല ്നട ന ല്്ക ്ന്് നര ന്്്ം സ 
ല്്മാ ൻ്് ഖാ ൻ്് വയ് ക്് മാ ക്്ി. 

ചന ര നത് ്ചോ ജപ് ്രി ന ട 
നാ യ ര വി ക ്ഷണ് ൻ്് ചോ ജപ് ്
രി സി നി മാ ചമ ഖ ല യി നല നട 
കന്ി ക്് ല്് ചമ ഖ ല യി ല്് കര് വ 
ര്്ത്്ി ക്്് ന്് വ ര്്ക്്് സാ മ്് 
ത്്ി ര സ ഹാ യം കര് ഖയ്ാ രി ച്്ി 

ര ്ന്്്. ചോ ളി വ ്ഡ ്രാ ര മാ യ അ ക്് യ ്ക ്മാ ര്് കര് 
ധാ ന മ കന്്്ി യ ്നട ദ ്രി രാ ശവ്ാ സ നി ധി യി ചല ക്്് 25
ചൊ ടി ര ്ര കര് ഖയ്ാ രി ച്്ി ര ്ന്്്. ര ര ൺ്് ചോ ഹ ര്്, ര 
പസ്ി രാ ന്്്, ആ യ ്ഷമ്ാ ൻ്് ഖ ്റാ ന, രി യാ ര അ 
ദവ്ാ നി, രാ ക ്ല്് കര്ീ ത ്സിം ഗ,് സി ദ്്ാ ര്്ത്്് മ ല്്ചോ 
കര്, നി ചര ഷ ്രി വാ രി എ ന്്ീ രാ ര ങ്് ള്് ച ല ചി കര്
ചമ ഖ ല യി നല ദി വ സ ചവ ര ന നോ ഴി ലാ ളി ര ള്്ക്്്
സാ മ്് ത്്ി ര സ ഹാ യം കര് ഖയ്ാ രി ച്്ി ര ്ന്്്. 

ദിവസലവരനക്്ാരക്്്
സൽമാട്്്സഹായം

നന്്ിഅറിയിച്്്
രൺവീരസിങ്

ലോലോറാബിറ്്്ം
അലോള്്ഫ്ഹിറ്്്ലറം്
സട്ര്ീം  ട ്ഡേ 
നീതുചനദുുുനുു

ലോക്്്ഡൗൺ:ലോജ്വയനാട്്ിലാണ്
ലോക്്്ഡൗ ണി നന ത ്ട 

ര്്ന്്് മി ക്് രാ ര ങ്് ളം്
സവ് ന്്ം വീ ട്്ി ലാ ണ.് എ ന്്ാ ല്് ന ട ൻ്്
ചോ ജ ്ര ഴി ഞ്് 19 ദി വ സ മാ യി വ യ 
നാ ട്്ി ലാ ണ ്ള്് ത.് നരാ ചോ ണ യ ്നട
ഭീ രി നാ ട്്ി നല ങ്്്ം ര ട രം് മ ്നമ് ്വ 
യ നാ ട്്ി നല ത്്ി യ രാ യി ര ്ന്്് ചോ 
ജ.് ശ രീ ര ഭാ രം ക ്റ ക്്ാ ന ്ള്് ആ യ ്
ര്്ചവ ദ ചി രി ത്് യക്്്ാ യി എ ത്്ി യ 
രാ യി ര ്ന്്് രാ രം. ഇ രി നി നട സ 
ര്്ക്്ാ ര്് ചൊ ക്്്ഡൗ ൺ്് കര് ഖയ്ാ രി ച്്്.
ഇ ചോ നട ഇ വി നട ര നന് ്ര ഴി യാ ൻ്്
രീ ര ്മാ നി ക്്് ര യാ യി ര ്ന്്് നവ ന്്്
ചോ ജ ്ര റ യ ്ന്്്. നഫ യസ്ബ് ്ക്്ി 
ല്് ചോ സ്്്്് നച യര് വീ ഡി ചോ യി ല ്
നട യാ യി ര ്ന്്് ചോ ജ ് ഈ  രാ രയ്ം
ര റ ഞ്് ത.്

രാ ൻ്് ഇ ത ്വ നര പ ്റ ത്്ി റ ങ്്ി 
യി ട്്ി ല്്. സ ര്്ക്്ാ ര്് ര റ യ ്ന്് ത ്വ നര

ചൊ ക്്്ഡൗ ൺ്് രാ ലാ വ ധി ര ഴി യ ്
ന്് ത ്വ നര ഇ വി നട ത ്ട രാ നാ ണ ്രീ 
ര ്മാ ന നമ ന്്്ം ചോ ജ ്വയ് ക്് മാ ക്്ി.
സ ്ഹ ്ത്്് ക്് നള രാ നം് അ വ ര്് ര 
ചന് ്യം് വി ളി ക്്് ന്്് നണ് ്ന്്്ം ചോ 
ജ ്ര റ ഞ്്്. ന മ ്ക്്് ര രി ച യ മ ്ള്് വ 
ചര യം് സച്ന ഹ മ ്ള്് വ ചര യം് രി 
ണ ക്് മ ്ള്് വ ചര യം് വി ളി ക്് ണം.
അ വ നര ആ ശവ് സി പ്്ി ക്് ണ നമ ന്്്ം
അ നരാ നക് ്യാ ണ ്ഈ  സ മ യ ത്്്
നച യ്്ാ നാ വ ്ര നയ ന്്്ം ചോ ജ ്ര റ 
ഞ്്്. ഡി കര് ഷ നി ല്് ഇ രി ക്്് ന്് മ റ്്്
ആ ള ്ര നള അ വ ര ്നട സ ്ഹ ്ത്്് 
ക്് ള്് വി ഡീ ചോ ചൊ ചോ മ ചറ് ്നച 
യത് ്അ വ നര രി ന്്് ണ യക്്് ണ നമ 
ന്്്ം രാ രം ഓ ര്്മ്്ി പ്്ി ച്്്. അ ചര സ മ 
യം, ഇ ന്്്യ യക്്്് പ ്റ ത്്് നി ന്്് വ ന്് 
വ ചോ ടം് സച്ന ഹ ചത് ്നട നര ര ്
മാ റ ണ നമ ന്്്ം അ സ ്ഖ ത്്ി ന്്്

ചര രി ല്് അ വ നര ക ്റ്് നപ് ്ട ്ത്്ാ ൻ്്
രാ ടി നല് ്ന്്്ം അ ചദ് ്ഹം അ ഭി കര്ാ യ 
നപ് ്ട്്്.

നാ ട ്വ ല്്ാ നത്ാ് ര ്അ വ സ്് യി 
ല ്നട യാ ണ ്ര ട ന്്് ചോ ക ്ന്് ത.് എ 
ല്്ാ വ രം് ഒ ര ്മി ച്്് നി ല്്ചക് ്ണ്് സ മ 
യം. സ ര്്ക്്ാ ര്് ര റ യ ്ന്് രീ ര ്മാ ന 
ങ്് ള്് ചര ട്്്, അ ര ന ്സ രി ച്്് കര് വ 
ര്്ത്്ി ക്് ണം. ഇ ത ് ന മ ്ക്്് ചവ ണ്്ി
എ ട ്ക്്് ന്് രീ ര ്മാ ന ങ്് ളാ ണ.് എ 
ല്്ാ വ രം് ഒ ര ്മി ച്്് നി ല്്ക്്് ര. ആ  സ 
മ യ വം് ര ട ന്്് ചോ ക ്നമ ന്്്ം അ 
ചദ് ്ഹം ര റ യ ്ന്്്. 

ലോക്്് ഡൗ ൺ രാ ല ത്്് നൊ ച്്ി ചൊ ര പ്് 
ചറ ഷ ൻ ര രി ധി യി ല ര ട്്ി ണി രി ട ക്്ാ 

ൻ രാ ടി ല്് എ ന്് ചി ന്് യ ്മാ യി സി നി മാ ക്്ാ ര ്നട  ഒ 
ര ്ക ്ട്്ാ യമ് രി ച്് ൻ. നി ര മ്്ാ രാ ക്് ളാ യ ആ ച്്് ചോ 
സ ഫ,് മ ഹാ സ ്നൈ ര, ആ ഷി ഖ ്ഉ സമ്ാ ൻ, മ ന ്ന ട 
ൻ ചോ ജ ്ചോ ര ജ്്്, നക്രാ ഡ ക്് ൻ ര ൺ ചക്ടാ ള ര ൈാ 
ദ ്ഷ എ ന്്ി വ രാ ണ ്ഈ  ക ്ട്്ാ യമ് ര ്രീ ര രി ച്്് ഭ ക്് 
ണം വി ര ര ണം നച യ്്് ന്് ത.് ആ വ ശയ് ക്്ാ ര ക്്് നൊ ച്്ി 
ൻ ചൊ ര പ്് ചറ ഷ ൻ ര രി ധി യി ല എ വി നട യാ യാ ലം്
അ വി നട എ ത്്ി ച്്് നൊ ട ്ക്്് ന്് രാ ണ ് രീ രി.ഉ ച്് 
യക്്്്ം രാ കര്ി യി ലം് വി ര ര ണം ഉ ണ്്ാ കം്. 27 ന ് ആ 
രം ഭി ച്് ഈ  ചസ വ നം ആ ദയ് ദി നം 250 ചര ര ക്്്ം, ര 
ണ്്ാം ദി വ സം 350 ചര ര ക്്്ം, മ ്ന്്ാം ദി വ സ മാ യ ഇ 
ന്്് 400 ചര ര ക്്്ം ഭ ക്് ണം വി ര ര ണം നച യത്.്

അക്് യ ്ക ്മാ ര ഭാ രയ് യാ 
യ ടവ്ി ങ്്ി ള്് ഖ ന്് നയ

ആ ശ ്ര കര്ി യി ല്് നി ന്്്ം നൊ 
ണ്്് വ ര ്ന്് വീ ഡി ചോ യാ ണ്
ചോ ഷയ് ല്് മീ ഡി യ യി ല്് ഇ ചപ് ്
ള്് നവ റ ലാ ക ്ന്് ത.് നൊ ചോ 
ണ രാ ല ത്്് രാ രം ആ ശ ്ര കര്ി 
യി നല ത്്ി യ ത ്ആ രാ ധ ര ര്്ക്്ി ട 
യി ല്് ആ ശ ങ്് ര ര ത്്് ര യാ ണ.്
എ ന്്ാ ല്് ആ ശ ങ്് നപ് ്ടാ ൻ്് ഒ ന്്് 
മി ല്് എ ന്്ാ ണ ് ടവ്ി ങ്്ി ള്് വീ ഡി 
ചോ യി ല ്നട വയ് ക്് മാ ക്്് ന്് ത.്

"ആ ളി ല്്ാ ത്് ചോ ഡ ്ര ള്്, ആ ശ ്ര കര്ി യി ല്് നി ന്്്ം മ ട ങ്്ി വ 
രി ര യാ ണ.് ര രി ഭാ കന്്് രാ ചര ണ്്,' എ ന്് രയ്ാ പഷ് ചോ നട യാ ണ ്ടവ്ി 
ങ്്ി ള്് വീ ഡി ചോ ര ങ്്് വ ച്്ി രി ക്്് ന്് ത.് രാ ര ഓ ടി ക്്് ന്് ത ്അ ക്് 
യ ്ക ്മാ റാ ണ.് ക ്റ ച്്് വാ ഹ ന ങ്് ളം് ആ ള ്ര ളം് ഒ ഴി ച്്ാ ല്് ചോ ഡ്
രാ ലി യാ ണ.് ഇ വി നട എ ന്്് നക്ഡ വ റ ്ണ്്്. ഞ ങ്് ള്് ആ ശ ്ര കര്ി 
യി ല്് നി ന്്്ം രി രി ച്്് വ രി ര യാ ണ.് രാ ര ണം എ ന്്്  രാ നൊ ടി 
ഞ്്്' എ ന്്് വീ ഡി ചോ യി ല ്നട  ടവ്ി ങ്്ി ള്് ര റ യ ്ന്്്. 

ക്ട്്ായമ്കിച്്ന്മായി
സിനിമാതപ്വര്്ത്്കര്്

അക്്യ്ടെയം്െവ്ിങ്്ിളിട്്്യം്ആശ്പതര്ിയാതര്

ഫിലിം കര്ി ട്്ി കസ് ്ഗി ല്്ഡി ന്്് കര്ി ട്്ി കസ് ്ചോ യസ്്
ഫി ലിം അ വാ ര്്ഡ ്ര ള്് ര ഴി ഞ്് ദി വ സം കര് ഖയ്ാ 

രി ച്്ി ര ്ന്്്. ചോ ളി വ ്ഡി ല ഗ ല്്ി ചോ യ ്എ ന്് ചി കര് ത്്ി 
നല അ ഭി ന യ ത്്ി ന ്ര ൺ വീ ര സി ങ്്ി നാ ണ ്മി ര ച്് ന ട ന ്

ള്് പ ്ര സര്ാ രം ല ഭി ച്് ത.് ഇ ചപ് ്ഴി 
രാ  ന ന്്ി അ റി യി ച്്് രം ഗ നത് ്ത്്ി 
യി രി ക്്് ര യാ ണ ് ര ൺ വീ ര സി ങ.്
കര്ി ട്്ി കസ് ്ചോ യസ് ്ഫി ലിം അ വാ ര 
ഡസ്ി നം് മ ്ഴ ്വ ൻ അ ണി യ റ കര് വ 
ര ത്് ര ര ക്്്ം ഫി ലിം കര്ി ട്്ി കസ് ്ഗി 
ല ഡ ്ഓ ഫ ്ഇ ന്്്യ യക്്്്ം ര ന്്് ചോ 
ലി ക്്് ആ ദ രം ന ല രി യ രി ന ്ന ന്്ി 
നയ ന്്്ം രാ രം ക ്റി ച്്ി രി ക്്് ന്്്. ഹി 
ന്്ി യി ല്് മി ക്് അ വാ ര്്ഡ ്ര ളം് ഗ ലി
ചോ യ ്ആ ണ ്സവ് ന്് മാ ക്്ി യ ത.്

മി ര ച്് സം വി ധാ ന ത്്ി ന ്ള്് പ ്
ര സര്ാ രം സവ് ന്് മാ ക്്ി യ ത ് ഗ ലി
ചോ യ ്ഒ ര ്ക്്ി യ ചോ യ അ ക്് റാ 

ണ.് മി ര ച്് ചി കര് മാ യി നര ര നഞ് ്ട ്ക്് നപ് ്ട്് തം് ഗ ലി ചോ 
യ ്ര നന് ്യാ ണ.് അ ചര സ മ യം, ആ ര്്ട്്ി ക്്ി ള്് 15 ല ്നട അ 
ന ്ഭ വ ്സി ൻ്്ഹ യം് ഗൗ ര വ ്ചോ ള ങ്്ി യം് മി ര ച്് രി ര ക്് ഥ 
യക്്്് ള്് പ ്ര സര്ാ ര വം് സവ് ന്് മാ ക്്ി. മ ല യാ ള ത്്ി ല്് നി 
ന്്്ം ക ്മ്് ള ങ്്ി നന റ്്ാ ണ ്മി ര ച്് ചി കര് മാ യി നര ര നഞ് ്
ട ്ക്് നപ് ്ട്്ി ര ്ന്് ത.് മ മ്്് ട്്ി മി ര ച്് ന ട നാ യി നര ര നഞ് ്ട ്ക്് 
നപ് ്ട്് ചപ് ്ള ഉ യ നര യി നല ര ല്് വി നയ അ വ ര രി പ്്ി ച്് രാ ര്്വ 
രി മി ര ച്് ന ടി യാ യി.  



ടൊവിഡുഭീതിയിൽഅടമരികുു
പി.എസ.്ശര്ീക്മാർ്്

വി കസിരരാജയ്മായ
അനമരിക്്ക്്്എ

ത്്്രറ്്ിനയന്്ാണ്ഗൊക
നമങ്്്നിന്്്ം ഉയര്ന്്
ഗചാദയ്ം.നകാവിഡ്ബാധി
രര്നടഎണ്്ത്്ിൽ്്ഹച

നനയയം്ഇറ്്െിനയയം്കടത്്ിനവട്്ിഅനമരി
ക്്ഒന്്ാംസ്്ാനനത്്ത്്ിയിരിക്്്ന്്്.ഗരാ
േംബാധിച്്വര്നടഎണ്്ം 1.25 െക്്ംകഴി
ഞ്്്. നകാഗോണ ആദയ്ം നരാട്്ിപ്്്േനപ്്ട്്
ഹചനയിൽ്്81340ഉംഏറ്്വം്ഗ്ര്രരമായി
ത്ടര്ന്് ഇറ്്െിയിൽ്് 80589ഉം ആയിരിക്്്
ഗമ്ാ്ഴാണ്ഈ.രാജയ്ങ്്നെമേികടന്്്അനമ
രി ക്്മ്ഗന്്റ്ന്്ത.്അനമരിക്്യിനെഗകാവി
ഡ് മരണ സംഖയ്, ഞായോഴച്ആയഗപ്ാ്ള്്
2300കഴിഞ്്്.ഇഗപ്ാ്ഴനത്്ഗപ്ാ്നെഗകാവി
ഡ്വയ്ാരനംത്ടര്കായാനണങ്്ിൽ്്ഏതര്ിൽ്്
മാസംഅവസാനമാക്ഗമ്ാ്ള്്80,000ഇൽ്്ര
രംആള്കള്്അനമരിക്്യിൽ്്നകാവിഡ്്ബാ
ധിച്്്മരിക്്്ന്്അവസ്്ഉണ്്ാകം്എന്്ാണ്
വാഷിങട്ണ്് സര്്വകൊശാെയ്നട സക്്ള്്
ഓഫ്നമേിസിന്്രയാോക്്ിയരഠനത്്ിൽ്്
വയ്ക്്മായിക്്്ന്്ത.്
നിെവിൽ്് ഗകാവിഡ് ഏറ്്വം് ര്ക്്മായി

ബാധിച്്ിരിക്്്ന്്ത് നയ്്ഗയാര്്ക് നേരനത്്
യാണ.്ബ്ള്്റ്്്നത്ടയന്ിന്്് ഗവേത്്ിൊണ്
ഗകാവിഡ്രടര്ന്്നരന്്ാണ്നയ്്ഗയാര്്ക്്്േ
വര്്ണ്്ര്്ആന്്തര്് ഗകാഗമാ മ്ന്്േിയി പ്്് ന
ലക്ിയിരിക്്്ന്്ത.്550ഗരര്്അവിനടമരിച്്്.
ഗരാേികള്നടഎണ്്ം50,000ആയി.ഓഗരാമ്
ന്്്ദിവസംക്ട്ഗമ്ാ്ഴം്ഗരാേബാധിരര്നട
എണ്്ംഇരട്്ിയായിമാറ്ന്്്.ഗരാേികനെചികി
ത്്ിക്്ാന്്നേരത്്ിനെആശ്രതര്ിസൗകരയ്
ങ്്ള്്രികയാത്്രിനാൽ്്1000കിടക്്കള്്ഉ
ള്്രതക്്്ാെികആശ്രതര്ിയ്നടനിര്്മാണം
അവിനടനടക്്്ന്്്.
ഒര് െക്്ത്്ി അന്്രരിനായിരഗത്ാ്െം

ഗരനര രരിഗശാധിച്്്. ഇവരിൽ്്ആയിരത്്ി
അഞ്്്േിൽ്്രരംഗരര്അരയ്ാസന്്നിെയി
ൽ്്ഇന്്നടന്്സിവ്നകയര്്യ്ണിറ്്്കെിൊണ.്
ഈനിെയിൊനണങ്്ിൽ്്സിറ്്ിയിൽ്്മാതര്ംമ്
പ്്രിനായിരംനവ്്്്േിനെറ്്ര്്ആവശയ്മായിവ
ര്നമന്്ാണ്േവര്്ണ്്ര്്ഗകാഗമാ,തട്ംപ്ഭരണ

ക്ടനത്്അേിയിച്്ത.്എന്്ാൽ്്നേഗമാതക്ാ
റ്്ിക്രാര്്ട്്ിയ്നടേവര്്ണ്്ര്്ആയഗകാഗമാര
േയ്ന്്ത്ഊരിവീര്്പ്്ിച്്കണക്്്കള്്ആ
നണന്്്തട്ംപ്ആഗരാരിച്്്.
എവിടെയാണ്അടമരിക്്ക്്്ടതറ്്ിയത?്
ഏഷയ്യിലം് യ്ഗോപ്്ിലം് നകാഗോണ രട
ര്്ന്്്രിടിച്്ഗപ്ാ്ഴം്അനമരിക്്നയനകാഗോ
ണബാധിക്്ിനല്്ന്്ാണ്തട്ംപ്രേഞ്്ത.്ജന്
വരി20ന്ആദയ്നകാഗോണഗകസ്അനമരി
ക്്യിൽ്്േിഗപ്ാ്ര്്ട്്്നചയര്ഗപ്ാ്ള്്എല്്ാംനിയ
തത്്്ണവിഗധയമാണ്എന്്്രേഞ്്ത.്ഗരാേ
നിര്്ണയംനടത്്്വാനം്,ഗരാേികനെകനണ്്
ത്്്വാനം്അനമരിക്്തശ്മിച്്ില്്.അനമരിക്്
യിൽ്്നകാഗോണഗരാേംസ്്ിരീകരിച്്അന്്്
രനന്് ദക്്ിണനകാേിയയിലം് ഗകാവിഡ്
സ്്ിരീകരിച്്ിര്ന്്്.ആ രാജയ്ം നകാഗോണ
ക്്്ള്്കിറ്്്കള്്രാജയ്നത്്ല്്ായിടത്്്ംെഭയ്
മാക്്ി ഗരാേനിരണ്യംനടത്്്കയം്അരി
ന്്്അടിസ്്ാനത്്ിൽ്്ചികിത്്നടത്്്വാ
ന്ള്്നടരടികള്്ഫെതര്ദമായിനടപ്്ിൊക്്്
കയം് നചയത്.് മാര്്ച്്് ഇര്രത്്ിഏഴ്വനര
നകാേിയയിൽ്്ഗകാവിഡ്ബാധിരര്നടഎണ്്ം
ഒനരരിനായിരിത്്ിഅഞ്്്ഗോെംമാതര്മാ
യിര്ന്്്.അവരിൽ്്രക്രിഗയാെംഗരര്ചികി
ത്്യില്നടസ്ഖംതര്ാരിക്്്കയം്നചയത്.്
നകാേിയന്്സര്്ക്്ാര്്ഉണര്്ന്്്തര്വര്്ത്്ിച്്
രിനാൽ്്രാജയ്ംഒര്അടച്്ിടെിഗെക്്്ഗരാകാ
നരരനന്് ഗരാേ നിയതത്്്ണം നടത്്്വാന്്
സാധിച്്്.
ഇവിനടയാണ് തട്ംരിന് നരറ്്ിയത.് ഗകാവി

േിനനപ്ച്്ിച്്്രള്്ിയതട്ംപ്ഗരാേനിരണയ
ത്്ിന്ള്്കിറ്്്കള്്െഭയ്മാക്്്ന്്രിൽ്്വീഴച്
വര്ത്്ി.ഈഗരാേത്്ിന്്്വയ്ാരനത്്ിന്്്
ഗവേരയം്ഗ്ര്രരാവസ്്യം്മനസിൊക്്ി
നടരടിസവ്ീകരിക്്ാന്്ഹവകിയരാണ്അനമ
രിക്്യ്നടവീഴച്.ഗകാവിേിന്്്വയ്ാരനംഅ
ന്്രരിനായിരംകടന്്ഗപ്ാ്ഴാണ്നടസ്്്്്കിറ്്്ക
ള്്ക്നേനയങ്്ിലം്െഭയ്മാക്്്വാന്്നഫേേൽ്്
സര്്ക്്ാര്്രയാോയത.്അ ഗരാനടാപ്്ംസക്്
ള്കളം്ഓഫീസ്കളം്അടക്്്വാനം്വിഗദശ
രാജയ്ങ്്െിൽ്്നിന്്്മ്ള്്വിമാനങ്്ള്്ക്്്ംവി
െഗക്്ര്്നപ്്ട്ത്്ി.ഇഗപ്ാ്ള്്അനമരിക്്യിനെ
എല്്ാസംസ്്ാനങ്്െിലം് ഗകാവിഡ്വയ്ാരി
ച്്്.ഈഗരാേത്്ിന്്്വയ്ാരനത്്ിന്്്ഗവേ

രയം്ഗ്ര്രരാവസ്്യം്മനസിൊക്്ിനടര
ടിസവ്ീകരിക്്ാന്്ഹവകിയരാണ്അനമരിക്്
യ്നടനരറ്്്.നയ്്ഗയാര്്ക്ഉള്്നപ്്നടഇര്രരി
ൽ്്രരംസംസ്്ാനങ്്ള്്കട്ത്്നിയതത്്്ണ
ങ്്ള്്ഏര്്നപ്്ട ്ത്്ിസാമ്ഹയ്വയ്ാരനംരട
യാന്്നടരടിത്ടങ്്ി.നയ്്ഗയാര്്ക്നേരംപ്
ര്്ണമായികവ്ാേഹ്്്നിൽ്്ആക്്ാന്്നഫേേ
ൽ്്ഭരണക്ടംആഗൊചിക്്്കയാണ.്ഗരാേി
കള്നടഎണ്്ത്്ിനന്സരിച്്്നവ്്്ിഗെറ്്റ്ക
ഗൊ,ഐവിഫ്്്യിഡ,്ഗോകറ്്്ര്്മാര്്,നഴസ്്
മാര്്എന്്ിവര്നടഗസവനങ്്ഗൊെഭയ്മല്്.രാ
ജയ്ംമ്ഴ്വന്്അടച്്ിടണനമന്്്ആഗരാേയ്വി
ദഗദ്്്ര്്ആവശയ്നപ്്നട്്ങ്്ിലം്തട്ംപ്അരിന്ര
യാേല്്.ഇഗപ്ാ്ള്്ഏര്്നപ്്ട്ത്്ിയരരിമിരമാ
യനിയതത്്്ണങ്്ള്്ഗരാലം്ഈസ്്്്േിന്മ്മ്്്
രിന്്വെിക്്ണംഎന്്ാണ്അഗദ്്ഹംആതേ്
ഹിക്്്ന്്ത.്രാജയ്ംഅടക്്്ന്്രില്നടരാജയ്ം
സാമ്്ത്്ികമായിരകരം്എന്്ാണ്അഗദ്്
ഹംനൽ്്ക്ന്്വയ്ാഖയ്ാനം.ഹചനഉള്്നപ്്നട
യ്ള്്രാജയ്ങ്്െിൽ്്ഉദര്ാദനംക്േഞ്്ത്അ
വസരമാക്്ിഅനമരിക്്യിൽ്്ഉദര്ാദനംക്ട്്
ണനമന്്്ംഅഗദ്്ഹംആവശയ്നപ്്ട്ന്്്.
ഗകാവിേിന്്്രശ്്ാത്്െത്്ിൽ്്ഏര്്നപ്്ട്

ത്്ിയനിയതത്്്ണങ്്നെത്ടര്്ന്്്മ്പ്്ത്െ
ക്്ംഗരര്്ക്്ാണ്അനമരിക്്യിൽ്്ഗജാെിനഷ്്

നപ്്ട്്ത.്ഇത്്്യാക്്ാരഉള്്നപ്്നടഐടിരംേ
ത്്്ഗജാെിനചയ്്്ന്്ഒഗട്്നേഗര നരഇത്ബാധി
ക്്്ം.ഈ ഒര് സാഹചരയ്ത്്ിൊണ്സാമ്്
ത്്ികഉഗത്്ജനരാനക്്ജ്അഗദ്്ഹംതര്ഖയ്ാ
രിച്്ത.്2.2തട്ീല്്ിയന്്ഗോെേിന്്നരരാനക്്ജ്
ആണ്ഇഗപ്ാ്ള്്തര്ഖയ്ാരിച്്ത.്130ബിെയ്ണ്്
ഗോെര്്ആശ്രതര്ികള്്ക്്്ം,നഹൽ്്ത്്്നസ
്്്റ്കള്്ക്്്ം, ഹവേസ് നടസ്്്്ിങ് ഗകതദ്്്ങ്്
ള്്ക്്്ംനൽ്്കം്. 367ബിെയ്ണ്് ഗോെര്്വാ
യര്യം്തേ്ാന്്്്മായിനൽ്്കം്.രാനക്്ജിന്്്
സിംഹഭാേവം്വയ്വസായ-ട്േിസംഗമഖെക
ള്നടഉഗത്്ജനത്്ിനായാണ്മാറ്്ിവച്്ിരിക്്്
ന്്ത.്
അട്ത്്മ്ന്്് മാസങ്്ള്്ക്്്ള്്ിൽ്് ഗകാ

വഡ്മ്്െംഉണ്്ാക്ന്്സാമ്്ത്്ികമാദ്്്യംര
രണംനചയത്്വയ്ാവസായികവെര്്ച്്വരധി
പ്്ിക്്ാനമന്്്ം,നരാഴിെില്്ായമ്ക്േഞ്്നിര
ക്്ിൊക്്ാനമന്്്ംഅത്വഴിനവംബേിനെതര്
സിേ്്്് നരരന്ഞ്ട്പ്്ിൽ്് നേഗമാതക്ാറ്്ിക്
രാര്്ട്്ിയ്നട സ്്ാനാര്്ഥി ഗജാ ഹബേനന
ഗരാൽ്്പ്്ിച്്് വീണ്്്ം തര്സിേ്്്ായി നരനര
ഞ്്്ട്ക്്നപ്്ടാനമന്്്ംഅഗദ്്ഹംകണക്്്ക്
ട്്്ന്്്.അഗദ്്ഹത്്ിന്്്തര്രീക്്കള്്ക്്ന്സ
രിച്്്കാരയ്ങ്്ള്്ഗരാക്ഗമാനയന്്്കണ്്േിയ
ണം.

മഖുമദുരു4 TSR / KKD

ഡോോഃസമസത്ാഃസഖ്ിഡോഭവന്്്
1195മീനം18ശഅബ്ാന5
2020 മാർച്്്31നോവ്്

mരവര്്ബാങ്്്
മനസിന്ശക്്ി
ഡോകംഒന്്ടങ്്ം

തര്രിസന്്ി
യിൊണ,്തര്രിസന്്ികള്്
ഇല്്ാത്്ജീവിരമില്്രരാജ
യങ്്ള്്ഗനരിടാത്്വയ്ക്്ി
കെില്്. കാരണം ഇവനോ
നക്്ജീവിരത്്ിന്്്അറ്
ത്്്മ്േിച്്്മാറ്്ാന്്സാധി
ക്്ാത്് ഭാേങ്്ൊണ.്അ
ങ്്നനനയങ്്ിൽ്്ആയാഥാ
ര്്ത്്്യംഉള്്ന്ക്െള്കഎ
ന്്രാണ്തര്രിസന്്ികെി
ൽ്്രെരാരിരിക്്ാന്ള്്തര്
ഥമമാര്്േം.

നാംഅവഗോട്എങ്്
നനതര്രികരിക്്്ന്്്എന്്
തം്തര്ധാനംരനന്.്രരാ
ജയഭീരിഗോനടപ്േഗൊട്്്
ഗൊവര്ത്   നിശ്്യ ദാ
ര്്ഢയ്ഗ്ത്നട അവര്് മ്
ഗന്്േണം. നൊര്രിയാൽ്്
രര്ഗക്്ൽ്്ക്്്നമന്്്ംജീവ
ന്് രനന്് അരകടത്്ിൽ്
ആവ്നമന്്്ം ഭയനപ്്ട്ന്്
വര്ണ്്് . അവര്് തര്രിസ
ന്്ികെിൽ്് "ഒഴിഞ്്് മാേ
ൽ്്'എന്്നയംസവ്ീകരിക്്്
ന്്്. മ്ന്്ാമത് ഒര്ക്ട്്ര്്
തര്രിസന്്ികനെ കണ്്ില്്
എന്്്നടിക്്്ന്്്.

അഗപ്്ള്്തര്രിസന്്ി

കള്് ഉണ്്ാക്ഗ്പ്ള്് ഗമ
ൽ്്പ്്േഞ്്ഏത്സമീരനമാ
ണ്സവ്ീകരിഗക്്ണ്്ത്എന്്
രിനനപ്്റ്്ി ഒര്അവഗോ
ധംഉണ്്ായിനല്്ങ്്ിൽ്്തര്രി
സന്്ികള്് നനമ്് കീഴട
ക്്്ം.നമ്്്നടമനസിന്്്ശ
ക്്ി അത്്്രാവഹമാണ,്
സാധാരണയായിമഗോഃശ
ക്്ിയ്നടഒര്നചേിയഭാ
േംമാതര്ഗമനാംഉരഗോേി
ക്്ാറ്ള്്്. എന്്ാൽ്് അ
രയ്ാവശയ്സദ്്ര്്ഭങ്്െിൽ്്ഉ
രഗോേിക്്നപ്്ടാനര കിട
ക്്്ന്് മഗോഃശക്്ി തര്
ഗോജനനപ്്ട്ത്്്വാന്ള്്
ആത്്ാര്്ത്്മായ രരിതശ്മ
മ്ണ്്ാക്ഗ്പ്ള്്മ്മ്്്സാ
ധയ്മല്്എന്്്കര്രിയതം്
അന്ഭവനപ്്ട്്ത്മായ കാ
രയ്ങ്്ള്് സ്സാധയ്മായി
ത്്ീര്ന്്രായി നമ്ക്്്
ഗോധയ്നപ്്ടം്.  ഇരിനന
യാണ് ആത്്വിശവ്ാസം
എന്്്വിവക്്ിച്്ിരി ക്്്ന്്
ത.്അത്നൊണ്്്ഈതര്രി
സന്്ിസമയത്്്മനസിൽ്്
ഒന്്്മാതര്ം നമ്്ള്് ഏത്
ഗോശംസമയനത്്യം്ഗന
രിടം്, അരാവാണം ഉള്്ി
നെരീര്മാനം.

ഡോ.നവയ്തതക്്ാട്്ില്്

ഡേ രെത്്ിൽ്് ഒര് മാസത്്ി
നകം െക്്ക്്ണക്്ിന്

ഗൊവിഡ്ഗോേികള്്വര്നമന്്തര്
വചനഗോേല്കള്്രെതം്കാണാ
നിടയായി.രകര്്ച്്വയ്ാധികള്നടരഠ
നത്്ിൽ്്ന്രനമായ ഒര്രകരണ
മാണ്തര്വചനഗോേല്കള്്അനല്്
ങ്്ിൽ്്ഗത്രാനജക്്ന്്ഗോേല്കള്്.മ
റ്്്രെഗമഖെകെിലം്ഏനേഫെതര്
ദമായി,ഇത്്രംതര്വചനഗോേല്
കള്് ഉരഗോേിച്്് വര്ന്്്നണ്്ങ്്ി
ലം്,രകര്്ച്്വയ്ാധികള്നടവയ്ാരന
നിരക്്്കള്്കനണ്്ത്്ാന്ള്്രഠ
നങ്്െിൽ്ഈസാഗങ്്രികവിദയ്ഉര
ഗോേിക്്ാന്്ത്ടങ്്ിയിട്്്ഏനേവ
ര്്ഷങ്്ൊയിട്്ില്്.
സാംതക്മികഗോേങ്്ള്്നൊട്്ിപ്്്

േനപ്്ട്ന്്ഒര് തര്ഗദശത്്്,എനത്്
ല്്ാം സജ്്ീകരണങ്്ള്് ഗവണനമ
ന്്്ം,ഏരെവിള്്രയാനേട്പ്്്കള്്
ഗവണനമന്്്ം,തര്രിഗോധമാര്്േങ്്
ള്് എതര് വിപ്െമായി സവ്ീകരിക്്
ണംത്ടങ്്ിയആഗോേയ്നയര്രീ
കരണത്്ിന്ഇത്്രംതര്വചനഗോ
േല്കള്്ഏനേസഹായകമാണ.്എ
ന്്ാൽ്്ഇത്്രംതര്വചനഗോേല്ക
ള്്നൽ്്ക്ന്്എല്്ാകണക്്്കളം്
എല്്ായിഗപ്്ഴം് ശരിയായിരിക്്
ണംഎന്്്ഗട്?്

2014ൽ്് രശ്്ിമ ആതഫ്ിക്്യിൽ്്
നൊട്്ിപ്്്േനപ്്ട്്എഗോെഗോേത്്ി
ൽ്്,ത്ടക്്ത്്ില്ണ്്ായിര്ന്്വെി
യവയ്ാരനനിരക്്്കള്്നവച്്്,തര്വ
ചനഗോേല്കള്്വെിയസംഖയ്ക
ള്് തര്വചിച്്ിര്ന്്്. ആ വര്്ഷം ഒ
കഗ്റ്്ബ ര്്അവസാനംആവ്ഗ്പ്

ഗഴക്്്ം നാലര്ത്്ിഅ
യ്്ായിരത്്ിെധികംഗക
സ്കൊണ് ഹെബീരി
യയിൽ്് തര്വചിക്്നപ്്ട്്
ത.് എന്്ാൽ്് വയ്ാരനം
തര്രീക്്ിച്്ത്ഗൊനെഉ
യരാനര,ഏനേക്്ാെംഒ
ഗരനിരക്്ിൽ്്രനന്്ത്
ടര്്ന്്്.ഒകഗ്റ്്ബര്്അ
വസാനത്്ിൽ്് ആോയിര
ഗ്ത്െംഗരര്്ക്്്മാതര്മാണ്ഗോേ
മ്ണ്്ായത.് തര്വചിച്്രിന്്് എട്്ി
നോന്്്മാതര്ം.രെഗകസ്കളം്ക
നണ്്ത്്ാനരഗൊയരാഗോഎന്്
സംശയംവിദഗധ്ര്്ക്്്ണ്്ായിര്ന്്്.
എന്്ാൽ്്എഗോെവാരഡ്്കള്്ര
ത്നക്്ഒഴിയ്ന്്തം്,മരണനപ്്ട്്വ
നരമേവ്നചയ്്ാന്്നവട്്്ന്്ക്ഴിക
ള്നട എണ്്ം ക്േഞ്്തം്, ഗോേം
രിന്്വെിഞ്്് എന്്രിന് അവേ
ണിക്്ാനാവാത്് നരെിവ്കൊയി
അവഗശഷിച്്്.
എന്്ാൽ്്മറ്്്രെരകര്്ച്്വയ്ാധി

കെിൽ്്ഇത്്രം തര്വചനഗോേല്
കള്്ഏനേക്്്നേക്രയ്മായകണ
ക്്്കള്്നൽ്്കിയിട്്്മ്ണ്്്.അരന്
സരിച്്്തര്രിഗോധവം്,ചികിത്്യം്
ആസ്തര്ണം നചയത്് ഗോേവയ്ാര
നനത്്രിടിച്്്നകട്്ിയരെഉദാഹര
ണങ്്ള്മ്ണ്്്. ഗൊവിഡ് 19എന്്
ഈഗോേവം്,രെരാശ്്ാരയ്രാജയ്
ങ്്െിലം് ഈ ഗോേല്കള്്ക്്ന്
സ്രമായിരനന്്ഗകസ്കള്്ക്ടി
ക്്്ടിവര്ന്്ത്കാണാം.
എങ്്നനയാണ് ഇത്്രം ഗോേ

ല്കള്്ഉണ്്ാക്്്ന്്ത്
ഒര് തര്ഗദശനത്് ജനങ്്ള്നട,

സാധാരണജീവിരത്്ിനെഒര്ദിവ
സം,രങ്്ള്നടസഞ്്ാരരഥങ്്െിൽ്്
രരസര്രംഅവര്്എതര്ഗ്ത്െംക
ടന്്്ഗൊവ്ന്്്എന്്അടിസ്്ാന
ോറ്് ഗശഖരം ഉണ്്ാക്്ാവ്ന്്രാ
ണ.്ഇത്നിര്്മ്്ിക്്ാന്്, ഗോണ്ക
ള്നടസ്്ാനവിവരങ്്ള്്അടക്്ംഉ
രഗോേനപ്്ട്ത്്ാറ്ണ്്്.
ഏനൊര് സാംതക്മികഗോേത്്ി

ന്്്യം്,
a) മ്ന്്പ്നിജനപ്്ട്ത്്ിയവയ്ാര

നനിരക്്്കള്്(R0),

b) ആതര്ഗദശനത്്ജനസംഖയ്എ
ന്്ിവഇത്്രംഗോേല്കെിൽ്്നൊ
ട്ത്്ാൽ്്,ഒര്വയ്ക്്ിയക്്്് ഗോേം
വന്്ാൽ്്,ഒര്നിശ്്ിരകാെയെവി
ന്ഗശഷം,ആതര്ഗദശത്്്എതര്ഗക
സ്കള്് വരാംഎന്്സംഖയ് ഉ
ത്്രമായിെഭിക്്്ം.
മറ്്് രെ േടകങ്്ളം്

(variables)ഉദാഹരണത്്ിന,്ജ
നരയ്നടതര്ായവിഭജനം,കാൊ
വസ്്ാേടകങ്്ള്് ത്ടങ്്ിയവ
ക്ടിഗചര്്ക്്ാവ്ന്്ഗോേല്ക
ളം്ചിെഗോേങ്്ള്്ക്്്ണ്്്.ഈ
േടകങ്്നൊനക്് ഗചര്്ത്്്ള്്
ഗോേികള്നട കണക്്്കളം്
ഗത്രാജകറ്്്് നചയ്്്വാന്് സാധി
ക്്്ം.
ഇത്്രംതര്വചനഗോേല്ക

ള്്നൽ്്ക്ന്്കണക്്്കള്്ചിെ
ഗപ്്നെങ്്ിലം് ശരിയാവാനര
ഗൊക്ന്്രിന് കാരണം എ
ന്ത്നക്്യാവാം  ഒര് രാജയ്
നത്്സാഹചരയ്ങ്്ളം്,രകര്്ച്്വയ്ാ
ധിയ്നടവയ്ാരനനത്്ബാധിക്്്ന്്
രെവിധേടകങ്്ളം്മനറ്്ര്രാജയ്
ത്്്ബാധകംആകണനമന്്ില്്.ജന
ങ്്ള്നടജീവിരരീരി,സമ്്ര്്ക്്ശീെ
ങ്്ള്്,കാൊവസ്്,മറ്്്തര്ാഗദശിക
േടകങ്്ള്്എന്്ിവനോനക്്ഇത്്
രംഗോേല്കെിൽ്്ഉള്്നപ്്ട്ത്്ിയി
ട്്്ണ്്ാവണനമന്്ില്്. ഇവ രെതം്
ഗോകവയ്ാരനനത്്വെനരതര്ധാന
മായിബാധിക്്്ന്്േടകങ്്ള്്ആ
ഗയക്്ാം.
രെഗോേങ്്ള്്ക്്്ംവംശീയമായ

േടകങ്്ള്്ഗോേംബാധിക്്്ന്്രി
ന്്്യം്,വയ്ാരനത്്ിന്്്യം്,മരണ
നിരക്്ിനനയ്നോനക്് കാരയ്മായി
ബാധിക്്ാം.ചിെഗോോണ്ക്്െിൽ്്

നിന്്്ചിെവംശീയര്്ക്്്തര്രിഗോധം
ഉണ്്ാഗയക്്ാം.
മറ്്്സമാനവനയ്ഹവേസ്കള്്ഒ

ര്തര്ഗദശത്്്കാെങ്്ൊയി,ഉനണ്്
ങ്്ിൽ്്രരസര്രതര്രിഗോധം(cross

immunity)ചിെജനരയക്്്്ഉരകാര
തര്ദമാവാം. ഗോക്്്േൗണ്് ഗൊല്
ള്്കട്ത്്തര്രിഗോധമാരേങ്്ള്്
മ്രൽ്്വെനരനചേിയനൊത്ജനാ
ഗോേയ്തര്രിഗോധതര്വര്്ത്്നങ്്ള്്
വനരവയ്ാരനനിരക്്ിൽ്്വെിയമാറ്്
ങ്്ള്് ഉണ്്ാക്്ിഗയക്്ാം. ഇവനോ
ന്്്ംരെഗോേല്കള്്ക്്്ംതര്വചി
ക്്ാന്് സാധിക്്ണനമന്്ില്്. ഇങ്്
നനഅഗനകംഅജ്്ാരമായേട
കങ്്ള്്ഗോേവയ്ാരനത്്ിൽ്്വെിയ
രങ്്്വഹിക്്്ന്്ത്നൊണ്്്രനന്,്
യഥാര്്ത്്സാഹചരയ്ങ്്ള്്പ്രണ
മായികണക്്ിനെട്ക്്ാത്് തര്വച
നഗോേല്കള്്നൽ്്ക്ന്്സംഖയ്ക
ള്്ശരിയായിനക്്ള്്ണനമന്്ില്്.
ഇരിന്പ്േഗമ ഗകരെത്്ിൽ്് ഇ

ഗപ്്ഴ്ള്്സാഹചരയ്ത്്ിൽ്്,ഭ്
രിഭാേംഗോേികളം്രനന്്വി
ഗദശ രാജയ്ത്്് നിന്്് വന്്ിട്്്
ള്്ഗകസ്കൊണ്(Imported).മ
റ്്്രാജയ്ങ്്െിൽ്്ഉരഗോേിക്്്
ന്്,സാമ്ഹികവയ്ാരകനനിര
ക്്് കള്്വച്്്ള്് തര്വചനഗോ
േല്കള്്ഇഗപ്്ള്്ഗകരെത്്ി
ൽ്് ഉരഗോേിക്്്ന്്തം് യ്

ക്്ിസഹമായിരിക്്ില്്. വിഗദശ
ത്്്നിന്്്വന്്ഈഗകസ്കള്്,രര
സര്രബന്്മില്്ാത്്വയായത്നൊ
ണ്്് രനന്,് ദിനം തര്രിക്ട്ന്്ത,്
നരര്ക്ന്്നിരക്്ായിഇഗപ്്ള്്കാ

ണാനാവില്്.
സാമ്ഹികവയ്ാരനം ഒഴിവാ

ക്്ാനാവാത്്ഒര്അനിവാരയ്ര
ആയി രനന്് കണക്്ാക്്ണം.
അത്ത്ടങ്്ിയത്്ിന് ഗശഷമ്
ള്്കണക്്്കളവച്്ാണ്ഗോേ
ല്കള്് തര്വചിക്്്ന്്നരങ്്ിൽ്്,
അത്യഥാര്്ത്്സംഖയ്ഗോട്സ
മാനമാവാന്്ക്ട്രൽ്്സാധയ്ര
യ്ണ്്്.അത്വനര,മറ്്്രാജയ്ങ്്
െിൽ്് ഉരഗോേിച്്ിരിക്്്ന്്
നത്രാജക്്ന്് ഗോേല്കള്് ഉര
ഗോേിച്്്,നമ്്്നടനാട്്ിൽ്്തര്വ
ചിക്്്ന്്കണക്്്കള്്,അന്്
മായി വിശവ്സിച്്് അമിരമായി
ആശങ്്നപ്്ഗടണ്്രില്്.
യഥാരഥസാഹചരയ്ങ്്ള്്മ്ഴ്

വനായി കണക്്ിനെട്ക്്ാനര
യ്ള്്കണക്്ിനെകെികള്്മാറ്്ിനവ
ച്്്,തര്രിഗോധത്്ിഗോ,ചികിത്്ാസ
ജ്്ീകരണങ്്െിഗോഒട്്്ംഅയവ്വ
ര്ത്്ാനരമ്ഗന്്ട്്്ഗൊവാം.ഒര്ര
നക്,്ഇവിനടനയത്്്ന്്ഗോേരരം
േനത്,്രെവിധേടകങ്്ള്്ക്്്അ
ൽ്്രനമങ്്ിലം്ഗനര്്പ്്ിക്്ാന്്സാധി
ച്്ാൽ്്രനന്,്അനൊര്വെിയവിജ
യമായിരിക്്്ം.മാനവരാശിമ്ന്്കാ
െങ്്െിലം്,ഇരിഗെനേഉതേ്മായരക
ര്്ച്്വയ്ാധികള്്ക്്്സാക്്്യംവഹിച്്ി
ട്്്ണ്്്.അവഗോകംമ്ഴ്വന്്വീശിയ
ടിച്്രിന് ഗശഷം രിന്്വെിഞ്്്
ഗൊയത് ഗൊനെ,ഈ നൊഗോണ
കാെേട്്വം്ഏനേഹവകാനരകഴി
ഞ്്്ഗൊവം്.

ഭയകക്്ണ്്ത്കൊകോണകയകോ,
പര്വചനങ്്കെകോ

മറ്്്രാജയ്ങ്്ളില്്ഉപയോഗിക്്്ന്്,സാമ്ഹികവയ്ാപകനനിരക്്്കള്്
വച്്്ള്്പപ്വചനയോഡല്കള്്ഇയപ്്ള്്യകരളത്്ില്്ഉപയോഗിക്്്ന്്തം്

യ്ക്്ിസഹമായിരിക്്ില്്.വിയേശത്്്നിന്്്വന്്ഈയകസ്കള്്,
പരസപ്രബന്്മില്്ാത്്വയായത്കൊണ്്്തകന്,്േിനംപപ്തിക്ട്ന്്ത,്

കപര്ക്ന്്നിരക്്ായിഇയപ്്ള്്കാണാനാവില്്.

ശര്ീക്മാരന്്തമ്്ി

പായിപ്്ാട്്ാറ്്ിൽ്്വ
ള്്ംകെി

രമ്്ാനദിരിരയക്്്്ആ
ര്്പ്്്വിെി''--എന്്എന്്്
ോനം(രവീതദ്്്ന്്്ഈണ
ത്്ിൽ്്ഗയശ്ദാസ്രാടിയ

ത)്ഗകട്്വരിൽ്്ചിെര്്ഇ
ന്്നെഇരരസംസ്്ാന
നൊഴിൊെികള്്രായിപ്്ാ
ട്നടത്്ിയനരറ്്ായ,നിയ
മവിര്ദ്്മായ, നീക്്നത്്
രറ്്ിഎഗ്ന്ട്വിശദാംശ
ങ്്ള്്ഗോദിക്്്ന്്്ണ്്ായി
ര്ന്്്...ആോനത്്ിൽ്്ര
േയ്ന്്രായിപ്്ാട്ഈരാ
യിപ്്ാട്അല്്.അത്ഹരി
പ്്ാടിഗോട്ഗചര്്ന്്്കിട
ക്്്ന്്മഗോഹരമായനദീ
രീരംഉള്്നപ്്ട്ന്്ഒര്ഭ്
തര്ഗദശംആണ.്"എന്്്'
രായിപ്്ാട്ഇങ്്നനഅ
ല്്''!...

നൊഗോണഎന്്മ

ഹാമാരിയക്്്്എരിനരതര്
രിഗോധംരീര്്ക്്ാന്്നമ്്്
നടഗകതദ്്്സംസ്്ാനേഗവ
ണ്്നമന്്്്കള്്ഇതര്യം്നി
യതത്്്ണങ്്ള്്ഏര്്നപ്്ട്
ത്്ിയഈസമയത്്്അ
രിന്എരിരായഒര്നീ
ക്്ംആര്നടത്്ിയാലം്
അത്ക്്മിക്്ാവ്ന്്രല്്.
ഒര്സ്തര്ഭാരത്്ിൽ്്നട
ന്്രഹസയ്നീക്്ത്്ില്നട
ആയിരക്്ണക്്ിന്"അരി
ഥിസംസ്്ാനനൊഴിൊെി
കള്്'എന്്്നാംഓമനഗപ്്
രിട്്്വിെിക്്്ന്്ഇരരസം
സ്്ാനന്ത്ഴിൊെികള്്
ഒര്മിച്്്ഗചര്്ന്്്ഇന്്നെ

രായിപ്്ാനട്്നൊത്നിര
ത്്ിൽ്്ഇേങ്്ിബഹെംഉ
ണ്്ാക്്ിയരിന്രിന്്ിൽ്്ഒ
ര്ഗ്ഢനീക്്ംനടന്്ിട്്്
ണ്്ന്്ത്രീര്്ച്്യാണ.്
നൊെീസം്ഭരണക്ടവം്
അത്കനണ്്ത്്ിക്റ്്വാ
െികനെനിയമത്്ിന്മ്
ന്്രിൽ്്നൊ ണ്്്വഗരണ്്ത്
അരയ്ാവശയ്മാണ.്
ഇത്്്യമ്ഴ്വന്്ഗോക്്്

ഔട്്്തര്ഖയ്ാരിച്്ിരിക്്്ന്്
ഈസദ്്ര്്ഭത്്ിൽ്്ഞങ്്
ള്്ക്്്മാതര്ംനാട്്ിൽ്്ഗൊ
കാന്്യാതര്ാസൗകരയ്ം
ഗവണംഎന്്്രേഞ്്്മ്
േവിെിക്ട്്്ന്്ത്എന്്്

വിഡഢ്ിത്്മാണ.്ഇവ
ര്്ക്്്ഗോെിനൊട്ക്്്ന്്
വര്്ക്്്ംഇവനരനിയതത്്്ി
ക്്ാന്്ഉത്്രവാദിരവ്ംഉ
ണ്്്. സവ്ത്്ംനാട്്ിൽ്്കിട്്്
ന്്ഗവരനത്്ിന്്്ഇരട്്ി
ഗകരെത്്ിൽ്്കിട്്്ന്്ത്
നൊണ്്ാണ്ഇരരസം
സ്്ാനനൊഴിൊെികള്്ന
മ്്്നടനാട്്ിൽ്്രണിഎട്
ക്്ാന്്വര്ന്്ത.്അല്്ാ
നരനമ്്്നടനാടിന്്്തര്
ക്രിഭംേിആസവ്ദിക്്ാ
ഗോനമ്്നെഉദ്്രിക്്ാ
ഗോഅല്്.
മെയാെിയ്വാക്്ള്്ദ്

രഭിമാനത്്ിന്്്ഗരരിൽ്്

സവ്ത്്ംനാട്്ിൽ്്ഗോെിനച
യ്്ാന്്മടിക്്്ന്്ത്നൊ
ണ്്്ക്ടിയാണ്അവര്്ക്്്
ഇവിനടഇഷ്്ംഗൊനെ
നൊഴിൽ്്കിട്്്ന്്ത.്മെ
യാെി കള്്േള്്ഫിൽ്്ഗൊ
ക്ന്്തം്അത്ഗൊനെ
ഗോെിനചയത്്ക്ട്രൽ്്
രണംസമ്്ാദിക്്ാന്്ഗവ
ണ്്ിയാണ.്
നമ്്ള്്ഒരിക്്ലം്ഒര്

േള്്ഫ്രാജയ്ത്്്ഇങ്്നന
ഒര്തര്ശ്നംസ്ഷ്്ിക്്ാേി
ല്്.ഏനൊര്രാജയ്നത്്
യം്നിയമംരാെിക്്ാന്്
എല്്ാവരം്ഒഗരഗൊനെ
ബാധയ്സ്്രാണ.്

എന്്്"പായിപ്്ാട'്ഇങ്്നെഅല്്...

മനുഷയുതവുംമരവികുുാതിരികുുടടു,ു
ടൊറോണയുടെദുരിതൊലതു്ു
ജനിച്്്ദിവസങ്്ള്്മാതര്ംതര്ായമ്ള്്ക്ര്ന്്ിനനക്്്

ടികവര്്നന്്ട്ത്്ിരിക്്്ന്്്,നകാവിഡ്19എന്്ഈ
ന്റ്്ാണ്്ിന്്്മഹാമാരകവിഷവിത്്്.യ്എസിനെഷിക്്ാ
ഗോയിൊണ്നവജാരശിശ,്മാരാവില്നടരകര്്ന്്്കി
ട്്ിയനകാഗോണബാധിച്്്മരിച്്ത.്അഗരാനടതര്ായമായവ
നരയാണ്നകാവിഡ്ഗവട്്യാട്ന്്നരന്്ധാരണരിര്ത്്
നപ്്ട്്്.ഏത്തര്ായക്്ാനരയം്നകാവിഡ്ബാധിക്്ാം.ഏ
ത്രാജയ്ത്്്ംഅത്സംഭവിക്്ാം.സ്രയ്നസര്മിക്്ാത്്
സാതമ്ാജയ്ത്്ിന്്് രാജക്മാരനനയം് തര്ധാനമതത്്്ിനയ
യം്ഗൊകഗനരാക്്നെയം്കൊകാരന്്ാനരയം്വയ്വസാ
യതര്മ്ഖനരയം്ഗോകറ്്്ര്്മാനരയം്ശാസത്ര്ജ്്നരയ്
നമാനക്്മരണത്്ിന്്്ച്ഴിയിഗെക്്്വെിച്്ിടാന്ള്്നക
ൽപ്്്കാട്്ി,നകാവിഡ.്ഇരേിയാത്്വരല്്നമ്്ൊരം്.എ
ന്്ിട്്്ംചിെര്നടനയങ്്ിലം്കണ്്ിൽ്്ഇര്ട്്്രരക്്്ന്്്എ
ന്്്രിരിച്്േിയ്ന്്ത്കട്ത്്ആശങ്്യാണ്ജനിപ്്ിക്്്ന്്
ത.്
അരിര്്ത്്ിഅടച്്ിട്്്ംമന്ഷയ്ജീവന്പ്ല്്്വിെനൽ്്കി

കട്ത്്വിെഗരശെിന്ഗവണ്്ിആയിരങ്്നെതര്ഗൊഭിപ്്ി
ച്്് നരര്വിെിേക്്ിയം് അര്്ഹരയ്ള്്വര്്ക്്് ഗരാലം്
ആഹാരവം്നവള്്വം്നിഗഷധിച്്്ംആരത്്്കാെത്്്
രരാരരംഗരാനെപ്ഴത്്്ിവച്്്ംകള്്ക്്ച്്വടംനചയത്്
നകാള്്ൊഭംസ്ഷ്്ിച്്്നമാനക്്യാണ്ഇക്്്ട്്ര്്അവസര
ങ്്നെആഗോഷമാക്്്ന്്ത.്ഇവര്്മന്ഷയ്രവ്ംമരവിച്്വ
ര്്മാതര്മല്്,സമ്ഹത്്ിന്ഗമൽ്്വിഷംത്പ്്്ന്്മാരകകീ
ടങ്്ള്്രനന്്യാണ.്വടക്്ന്്ഗകരെത്്ിൽ്്നിന്്്കര്്ണാ
ടകത്്ിഗെക്്്ള്്ഗദശീയരാരഅടച്്ിട്്നടരടിഅത്്ര
ത്്ിനൊര്കാട്്ാെത്്മായികണക്്ാഗക്്ണ്്ിവരം്.ഗദശ
വയ്ാരകമായിസമ്്്ര്്ണഗൊക്്്േൗണ്്തര്ഖയ്ാരിച്്സാ
ഹചരയ്ത്്ിൽ്്നരാത്േരാേരംഎല്്ായിടത്്്ംനിര്്ത്്ിവ
ച്്ിരിക്്യാണ.്എന്്ാൽ്്ആഗരാേയ്ഗമഖെയിനെയം്തക്മ
സമാധാനഗമഖെയിനെയം്ജീവനക്്ാരം്വാഹനങ്്ളം്
അവശയ്സര്്വീസായിരരിേണി ച്്്നിര്്ബാധംസഞ്്രി
ക്്ാന്്അന്വദിക്്ണനമന്്്ഗകതദ്്്സര്്ക്്ാരം്സ്തര്ീം
ഗകാടരിഅടക്്മ്ള്്നീരിരീഠങ്്ളം്തര്സര്ാവിച്്ിട്്്ണ്്്.
അനരാന്്്ംവകവയക്്്ാനരയാണ്കര്്ണാടകസര്്ക്്ാര്്
ഗകരെത്്ിൽ്്നിന്്് ള്്വാഹനേരാേരംഗദശീയരാരയി
ൽ്്മണ്്ിട്്്മ്ടിയം്ക്റ്്ന്്ബാരിഗക്്ഡ്കള്്സ്്ാരിച്്്ം
രടഞ്്്വച്്ിരിക്്്ന്്ത.്
വടക്്ന്്ഗകരെത്്ിൽ്്ഏറ്്വം്അട്ത്്്ള്്വന്്നേര

മാണ്മംേൊപ്രം.വിദഗധ്ചികിത്്,വന്്കിടവയ്ാരാരം
ത്ടങ്്ിരെആവശയ്ങ്്ള്്ക്്്ംകണ്്്ര്്,കാസര്്ഗോഡ്ജി
ല്്കെിൽ്്നിന്്്ള്്വര്്ആതശ്യിക്്്ന്്നേരമാണിത.്അ
വിഗടക്്്ഗരാക്ന്്ആംബ്െന്്സ്കള്്ഗരാലം്ഇഗപ്ാ്ള്്
രടഞ്്ിട്കയാണ.്ഇത്മ്െംഒര്പ്ര്്ണേര്്ഭിണിആം
ബ്െന്്സിൽ്്തര്സവിച്്്.മ്ന്്്ഗരരചികിത്്കിട്്ാനരമ
രിച്്്.നകാവിഡ്സ്രക്്യന്ക്ാ്പ്്ംമന്ഷയ്രവ്ത്്ിന്ക്
ടിരരിേണനനൽ്്കണനമന്്ാണ്ഇന്്നെഗകരെഹഹ
ഗക്ാ്ടരികര്്ണാടകസര്്ക്്ാരിഗനാട്ആവശയ്നപ്്ട്്ത.്ഗക
സിഗപ്ാ്ള്്സ്തര്ീം ഗകാടരിയിഗെക്്്ം നീള്കയാണ.് ക
ര്്ണാടകസര്്ക്്ാരിന്്്ധിക്്ാരരരമായന ടരടിനക്്രി
ഗരഗകതദ്്്സര്്ക്്ാരം്സ്തര്ീംഗകാടരിയം്ഇടനരട്നമന്്്
കര്രാം.
നകാവിഡ്19തര്രിഗരാധത്്ിന്ഭീഷണിയായിനടക്്്

ന്്ചിെനീക്്ങ്്ള്്ശക്്മായിഗനരിഗടണ്്ത്ണ്്്.ഗകാട്്യ
ത്്്രായിപ്്ാട്്്ആയിരക്്ണക്്ിന്ഇരരസംസ്്ാനനരാ
ഴിൊെികനെനരര്വിെിേക്്ിയരിന്രിന്്ിൽ്്രഗദ് ്ശീയരാ
യചിെരാതഷ്്്ീയഗനരാക്്ള്്ക്്്രങ്്്നണ്്ന്്ാണ്അഗന്വ
ഷണഉഗദ്യാേസ്്ര്്ക്്്െഭിക്്്ന്്വിവരം.ഈസംേടിര
നീക്്ത്്ിന്രിന്്ിൽ്്ചിെരീതവ്വാദസംേടനകള്്ക്്്മ്
ണ്്്രങ്്്.ഗകാട്്യംമാത്കയിൽ്്നരര്മ്്ാവ്രിലം്ഗകാഴി
ഗക്ാ്ട്്്ംചിെസാമ്ഹികവിര്ദ്്ര്്ഇത്്രത്്ിൽ്്ഇരര
സംസ്്ാനനരാഴിൊെികനെതര്ഗൊഭിപ്്ിച്്്നരര്വിെിേ
ക്്ാന്്തശ്മിക്്്ന്്്എന്്്ംനരാെീസിന്വിവരംകിട്്ിയിട്്്
ണ്്്.പ്രകത്്്ഗമ്ാ്ള്്വാഴനവട്്ാന്ള്്ഇവര്നടനയാനക്്
നകാള്്ര്രായമ്യക്്്്ഒട്്്ംമയമില്്ാത്്രരത്്ില്ള്്ശി
ക്്ണനടരടികള്്ക്ടിഗയരീര.്രെരാജയ്ങ്്ളം്ഭീകര
ഗരാനടന്്ഗരാനെയാണ്ഇത്്രക്്ാനരഗനരിട്ന്്ത.്
ഗൊകനമമ്്ാടം്നകാഗോണഭീരിയിൽ്്വിേങ്്െിച്്്നി

ൽ്്ക്്്ഗമ്ാ്ള്്സഹജീവികഗൊട്കാര്ണയ്ംകാണിഗക്്ണ്്
അവസരംക്ടിയാണിത.്വാടകയ്നടകണക്്്രേഞ്്്ഇ
രരസംസ്്ാനനരാഴിൊെികെടക്്മ്ള്്വനരരാമസസ്്
െത്്്നിന്്്ഇേക്്ിവിട്ന്്തം്അവര്്ക്്്ഭക്്ണവം്ക്
ടിനവള്്വം്നിഗഷധിക്്്ന്്തം്മറ്്്ംനിയമവിര്ദ്്മായി
തര്ഖയ്ാരിച്്ിട്്്ണ്്്,ഗകതദ്്്സര്്ക്്ാര്്.അരിന്വിര്ദ്്മായി
തര്വര്്ത്്ിക്്്ന്്വര്്കര്്ശനനിയ മനടരടിക്്്വിഗധയരാ
ക്നമന്്്മേക്്ര്ത.്
അരി,രച്്ക്്േി,രെവയ്ഞജ്നം,മത്്്യംത്ടങ്്ിയഅവ

ശയ്വസത്്ക്്ള്്പ്ഴത്്്ിവച്്്ംഅവയ്നടെഭയ്രരടസ
നപ്്ട്ത്്ിവിെവര്്ധിപ്്ിച്്്ംനകാള്്ൊഭംനകായ്്്ന്്വര്
മ്ണ്്്നമ്്്നടസമ്ഹത്്ിൽ്്.ജനസംഖയ്യ്നടമഹാഭ്രിര
ക്്വം്ഗജാെിയം്ക്െിയ്മില്്ാനരവീടകങ്്െിൽ്്വെിയ
തര്രിസന്്ിയില്നടകടന്്്ഗരാക്ഗമ്ാ്ള്്ഓഗരാര്ത്്
രം്രങ്്ൊൽ്്കഴിയ്ന്്സഹായഹസര്ങ്്ള്്നീഗട്്ണ്്അ
വസരമാണിത.്അരിന്രകരംമന്ഷയ്രവ്ംമ േന്്്തര്വ
ര്്ത്്ിക്്്ന്്വരം്നാട്്ിൽ്്അരാജകരവ്ംസ്ഷ്്ിക്്്ന്്വ
രം്നകാള്്ൊഭംമാതര്ംെക്്്യംവയക്്്്ന്്വര്നമാനക്്
നിയമത്്ിന്്്മ്ന്്ിൽ്് നകാടം്ക്റ്്വാെികള്്രനന്്യാ
ണ.്അവര്്നക്്രിഗരകര്്ശനനട രടിസവ്ീകരിക്്്ന്്രിൽ
അധിക്രര്്ഒര്ദാക്്ിണയ്വം്കാണിക്്ര്ത.്



കേരളംtsr/kkd 2020 മാർചു്ു31തോവുു 5

പി.എ.മത്്ായിഅത്്രിച്്്
അങുുമാലി: തപുമുഖ സിപിഎം
കനതാവംു കതുടഡു യുണിയൻ
കനതാവംു നഗരസഭാ മുൻ
കൗണസിലറുമായ പി.എ. മ
തുുായി(73)അനുുരിചുുു.തപതടുു
നുുുണുുായ കദഹാസേുാസുുുയ
തതുുതുടർനു്ുഞായറാഴചുഅ
ങുുമാലിഎൽഎഫുആശുപതതുി
യിൽതപുകവശിപുുിചുുിരുനുുു.തി
ങുുളാഴചുുുതവളുപുുിനുരണുുുമണി
കോതടയാണു മരിചുുത.ു സിപി
എം കകതദുുു കമുുിറുുിയംഗവംു
സംസുുാനവനിതാകമുുിേൻ
അധയുകുുയുമായഎം.സി.കോ
സബഫതുുുഭർതുുാവാണ.ു
അരനുറുുാണുുികലതറതൊതു
രംഗതുു്സജീവസാനുുിധയുമാ
യിരുനുുുഅങുുമാലിപളുുിപുുാടു്ു
വീടുുിൽപകരതരായആഗസത്ി
യുതടയംുതാണുുമുുയുതടയംുമ
കനായ പി.എ. മതുുായി. യു
തു്ുകൊണതഗുസ്ജിലുുാതസതകു
ടുുറി, കൊണതഗുസ് അങുുമാലി
കുലുകുു് തപുസിഡുു്ു, പരിവർ

തുുനകൊണതഗുസ്സംസുുാന
ജനറൽതസതകുടുുറിഎനുുീനില
കളിൽ തപുവർതുുിചുുു. അടിയ
നുുരാവസുുയകുുുു കശേം
1977ൽസിപിഎംഅംഗമായി.
തൊഴിൽകമഖലകകതദുുുീകരിചുുാ
യിരുനുുു തപുധാന തപുവർതുു
നം.40ഓളംകതുടഡുയുണിയനു
കളുതടകനതാവായിരുനുുു.സി
പിഎം എരിയ കമുുിറുുിയംഗം,
കോകുുൽതസതകുടുുറി,സിഐടി

യു ഏരിയ തസതകുടുുറി എനുുീ
നിലകളിൽതപുവർതുുിചുുിടുുുണു്ു.
അങുുമാലിനഗരസഭാകൗണ
സിലറായിരുനുുു.
ഭൗതികകദഹം ഇനുുതല രാ
വിതല ഒൻപതു മണികോതട
സേുവസതിയിൽ തൊണുുുവ
നുുു.തുടർനു്ുപാർടുുിജിലുുാതസ
തകുടുുറി സി.എൻ. കോഹനൻ,
തസതകുടുുറികയറുുംഗംഎം.പി.പ
കതുൊസ,്ജിലുുാകമുുിറുുിയംഗങുു
ളായതക.എ.ചാകകുുചുുൻ, പി.
തജ.വർഗീസ,്ഏരിയതസതകുടുു
റിഅഡേു.തക.തക.േിബ,ുനഗ
രസഭാതചയർകപഴസുണഎം.
എ.കതുഗസിഎനുുിവർകചർനുു്
പാർടുുിപതാകപുതപുുിചുുു.പാർ
ടുുിസംസുുാനതസതകുടുുറികയറുും
ഗംപി. രാജീവുആശുപതതുിയി
ൽഎതുുിയിരുനുുു.ഭൗതികകദ
ഹം കളമകശരി തമഡികുുൽ
കൊതളജിനുബകമാറി.മകൻ:
മനു പി. മതുുായി. മരുമകൾ:
കജുോതു്ുന.

സിവിൽസലല്്സ്ഉറദ്ോഗസ്്കര
സ്പ്്ർമാർക്്റ്്്മാർക്്റ്്്
ഉടമയം്സംഘവം്മർദിച്്്
തിരുവനനുുപുരം:പുഴതുുുിവ
യപുുുും കരിഞുുനുുയംു പരി
കോധികുുാതനതുുിയ സിവി
ൽസബലുുസ്ഉകദുോഗസുുതര
സുപുുർമാർകുുറു്ുമാർകുുറു്ുഉടമ
യംു ജീവനകുുാരംു മർദിചുുു.
കഴകുുുടുും കമലംകുളംബൈ 
ആൻഡുതസയൽുസുപുുർ മാ
ർകുുറുുിതുുു ഉടമയംു ജീവന
കുുാരുമാണുസിവിൽസബലുു
സ് ഉകദുോഗസുുതര ബകകയ
റുുംതചയതുത.ു
ടിഎസഒ്ോനവാസ,്കറേ
നിങുഇൻസത്പകറുുുർമാരായ
സുഫില, സിമി, േിബ,ു
ബതുഡവർജയകുേണ്ൻഎ
നുുിവർകുുാണു മർദനകമറുുത.ു
ഉകദുോഗസുുരുതട പരാതിയി
ൽ കടയുടമ കോണസണ

കോഹനുുാൻ, അനനുുരവ
നുുാരായനിതിൻതക.സാമുവ
ൽ, നിഖിൽ തക. സാമുവൽ
എനുുിവതരകഴകുുുടുുംതൊലീ
സിസ്കസുുുുഡിയിതലടുതുുു.
തൊകോണകോകുഡൗണ
പശുുാതുുലതുുിൽ വയുാപക
മായി കരിഞുുനുുയംു പു
ഴതുുുിവയപുുുുമുതണുുനുു പരാ
തിതയതുടർനു്ുപരികോധന
കർശമനമാകുുാൻജിലുുാകല
കറുുുർഉതുുരവിടുുിരുനുുു.ഇതി
തുുുഅടിസുുാനതുുിൽപരി
കോധന നടതുുാതനതുുിയ
കപുുഴാണു ആതകുമണം.
ബതുഡവർജയകുേണ്ൻ,കറ
േനിങുഇൻസത്പകറുുുർസു
ഫിലഎനുുിവതരതമഡികുുൽ
കൊതളജിൽതപുകവശിപുുിചുുു.

നപ്തിറോധത്്ിന്ആയ്ർറവദം:റിറപ്്ർട്്്ഉടൻ
തിരുവനനുുപുരം:ആയുർ
കവദരംഗതതുുതപുതികോധ
മരുനുുുകൾ തപുായാധികയു
മുളുുവർകുു് അടകുും എ
ങുുതന ഉപകോഗികുുാതമ
നുുതുസംൈനുുിചുു്ആകമ
ഖലയിലുളുുവരുമായി വീ
ഡികോ കൊണഫറൻസി
ങുുിലുതടചർചുുനടതുുിയ
തായിമുഖയുമതനുുുിപിണറാ
യിവിജയൻഅറിയിചുുു.
ചികുുുൻ ഗുനിയയംു
തഡങുുിപുുനിയംുവനുുകപുു
ൾആയുർകവദംനനുുായി
ഇടതപടുുു.

സമുഹവംുഅതിതനന
നുുായിസേുീകരിചുുു.വുകുു,
ഹുദയം എനുുിവയുമായി
ൈനുുതപുുടുുകോഗങുുളുളുു
വർകുു് പാർശേുഫലങുുളു
ണുുാകാതുുവിധതുുിൽതപു
തികോധതുുിനു ആയുർ
കവദ മരുനുുുകൾ എങുു
തനഉപകോഗികുുാംഎനുു
തിതനപുുറുുിറികപുുർടുു്നൽ
കാൻ ആകോഗയു വകുപുുി
കോടുആവശയുതപുുടുുിടുുുണുു്.
രണുുുമുനുുുദിവസതുുിനു
ളുുിൽഅതുകിടുുും-മുഖയുമ
തനുുുിപറഞുുു.

കപൻഷൻ:റോക്്്ഡൗൺകതറ്്ിച്്്
ബാങ്്്കെിൽവൻതിരക്്്
തിരുവനനുുപുരം:കോകുു്ഡൗണനി
യതനുുുണം തതറുുിചുു്ൈാങുുുകളിൽതിര
കുു്. മാർചുു്അവസാന തീയതിആയ
കൊതടതപൻേൻവാങുുാൻആളുകൾ
എതുുിയതാണുതിരകുുിനുകാരണം.
തടയാൻ ഒരിടതുുുംസംവിധാനമിലുുാ
തായകൊതടൈാങുു്അധികുതരംുആ
ശങുുയിയിലായി.വകോധികർഅടകുു
മുളുുവരാണുൈാങുുുകൾകു്ുമുനുുിൽതി
കുുിതുുിരകുുുനുുത.ുൈാങുുിനകതുു്സാ
മുഹയുഅകലംപാലിചുു്കുതയുമായിമാ
തതുകമ ആളുകതള വരിയിൽ നിർതുുു
നുുുളുുു എനുുും, ൈാങുുുകൾകുുു പുറ
തുു്ഒനുുുംതചയുുാനാകുനുുിതലുുനുുുംത
ങുുൾമുനുുറിയിപുു്നൽകിയിരുനുുുതവ
നുുാണുൈാങുുുകൾവയുകുുമാകുുുനുുത.ു
ൈാങുുുകൾകുു്മുനുുിൽതികുുിതുുിര
കുുിയാൽൈാങുുുകളംുതടുേറികളംുവഴി
യുളുുതപൻേൻവിതരണംനിർതുുി

വയകുുുുതമനുു്ധനമതനുുുികൊമസ്ഐ
സക.ുജനങുുൾസേുയംനിയതനുുുികുുണം.
അതതലുുങുുിൽഓകോദിവസവംുഇതതു
കപർകു്ുമാതതുകമതപൻേൻനൽകുഎ
നുു്തീരുമാനികകുുണുുിവരംു.അതുുര
തുുിൽ കറേനിങു സംവിധാനം തൊ
ണുുുവകരണുു സാഹചരയുമുണുുാകുതമ
നുുുംമതനുുുി.
ആൾകുുുടുുംപാടിലുു,കുതയുമായഅക
ലംപാലികുുണം,സാനിറുുബസർവഴി
ബകശുചിയാകുുിമാതതുകമഅകകതുു
യകുുു്കയറാവുഎതനുുലുുാംകനരകതുു
തതനുുൈാങു്ുജീവനകുുാർനിർകദശിചുുി
രുനുുതാണ.ുഇതുപാലിചുുുതൊണുുാണു
ആളുകതളകയറുുുനുുതംു.അതിനാൽ
തതനുുൈാങുുുകളുതടയംുഎടിഎമുുുക
ളുതടയംുപുറതു്ുവകോധികരുതടവൻ
നിരരുപതപുുടുുു.ചിലൈാങുുുകതളങുുിലംു
ഇവർകുു്ഇരികുുാൻകകസരകൾനൽ

കുനുുുണു്ു.പകകുുതിരകു്ുനിയതനുുുണാ
തീതമായിതുടരുകുപുൾഎനുു്തചയുുു

തമനു്ുൈാങു്ുഅധികുതർകുുുംനിശുുയ
മിലുു.

മദയ്ക്റിപ്്ടിലവറൊയി,
ക്്മറോദിച്്്റോകറ്്്ർ
പറവുർ: ആയുർകവദ കോ
കറുുുർകാണിചുുതമാശ കൊ
േയുൽ മീഡിയായിൽ ബവറ
ലായി.ഒടുവിൽതതറുുുപറുുിയ
കോകറുുുർ മാപുുകപകുുയുമാ
യിരംഗതുുുവനുുു.കോ.എം.
ഡി.രഞജുിതുുിനാണുഅൈ
ദുുംപിണഞുുത.ുകോകറുുുറു
തടകുറിപുുുതണുുങുുിൽമദയുംന
ൽകാതമനുുതീരുമാനവംുതു
ടർനുുുണുുായവിവാദങുുളുമാ
ണുഅകദുുഹതുുിനുവിനയാ
യത.ു
കഴിഞുുദിവസംവിടുുിലിരു
നുുകപുുൾ അകദുുഹം തതുുു
തലറുുർപാഡിൽഒരുകുറിതപുു
ഴുതി. ""എംസി വിഎസഒ്പി
തൈുാണുുി60എംഎൽ3കനരം
കുതട കോസുുുുഡു കപുുലണുുി
യംു''.പുരുകോതുുമൻ48വ
യസ് എനുുയാളുതട കപരംു
എഴുതി.തുടർനുു്വാടസുാപുുി

ൽതതുുുസക്നഹിതർകുു്ഇ
തുകൊസു്ുുുതചയതു.ുഅകദുുഹ
തുുിതുുുസക്നഹിതർമറുുുപ
ലതരുുപുുുകളികലകുുുംമരുനുുി
തുുുചീടു്ുകോർകവഡുതചയതു
കൊതടസംഭവംബവറലായി.
കോകതതുുലുുായിടതുുും
കോകറുുുറുതടമരുനുുിതുുുകു
റിതപുുതുുി.
താതോരുതമാശകാണിചുു
താതണനുുാണുകോകറുുുറുതട
വിശദീകരണം. നിലവിതല
സാഹചരയുതുുിൽതതറുുായവി
വരംനൽകുനുുതികോതതറുുാ
യ തപുചരണം നടതുുുനുുതി
നുകവണുുിയലുുഇങുുതനതച
യതുത.ു ഒരു തമാശ മാതതുമാ
ണുകദുുശിചുുത.ുതതുുുഭാഗതുുു
ണുുായ പാളിചുുയകുുുു മാപുുു
കോദിയകുുുുനുുു- വിശദീകര
ണകുറിപുുിൽകോകറുുുർപറ
യുനുുു.

വിധവാകപൻഷൻ:
സർട്്ിഫിക്്റ്്്
ഒഴിവാക്്ി
തിരുവനനുുപുരം:വിവിധാ
വിഭാഗംസാമുഹികസുര
കുുാതപൻേനുകളുതടഭാഗ
മായസർടുുിഫികുുറുുുകൾഹാ
ജരാകുുാതുുതിതുുുകപരിൽ
അവിവാഹിതരായസത്തുീക
ൾകുുുംവിധവകൾകുുുംതപ
ൻേൻലഭികുുിതലുുനുുസാഹ
ചരയുതുുിൽസർടുുിഫികുുറു്ു
ഹാജരാകുുൽഒഴിവാകുുാൻ
തീരുമാനിചുുതായിമുഖയുമ
തനുുുിപിണറായിവിജയൻ
അറിയിചുുു.
"വിധവാതപൻേൻപടുുിക
യിൽനിനു്ുആയിരങുുൾപു
റകതുുയകുു്ു'എനുുതലതകുു
ടുുിൽ'തമതതുോവാർതുു'ഇനുു
തലഇതുസംൈനുുിചുുവാർ
തുുതപുസിദുുീകരിചുുിരുനുുു.
ഇതിതുുുഅടിസുുാനതുുിൽ
മുൻമുഖയുമതനുുുിഉമുുൻചാ
ണുുിയാണുഇകുുാരയുംമുഖയുമ
തനുുുിയുതടതശുദുുയിൽതപുുടു
തുുിയത.ു

ഇതരസംസ്്ാെകോഴിൊെികള്കട
ച്മതെഐജിനര്ീജിത്്ിന്
തിരുവനനുുപുരം:ഇതരസം
സുുാന തൊഴിലാളികൾുു കന
രിടുനുു തപുശനുങുുൾുു മനസി
ലാകുുാനംുഅവരുതടകകുുമം
ഉറപുുാകുുാനുമായിമുഖയുമതനുുുി
പിണറായിവിജയതുുുനിർുുകദുു
ശതപുകാരം ബതുകംതൈുാഞുു്
ഐജി എസ.് തശുീജിതുുിതന
സംസുുാനതല കോഡൽുുഓ
ഫീസറായിനികോഗിചുുു.

കൊടുുയം,എറണാകുളംജി
ലുുകളിൽുുതൊഴിലാളികൾുുതാ
മസികുുുനുു വിവിധ കയുാംപു
കൾുുസദുുർുുശിചു്ുഅകദുുഹംഅ
വകോടുസംസാരികുുും.അതി
ഥിതൊഴിലാളികൾുുകുു്ആവ
ശയുമായസഹായംനൽുുകുനുു
തിനുകവണുുനടപടിസേുീകരി
കുുാൻുുജനബമതതുിതപാലീസി
നുനിർുുകദുുശംനൽുുകിയിടുുുണു്ു.

ഓൺലെൻപാസിന്
അറപക്്കര്കടതിരക്്്
തിരുവനനുുപുരം: കോകുു്
ഡൗണ നിയതനുുുണങുുളുതട
പശുുാതുുലതുുിൽുു തൊതുജ
നങുുൾുുകുു് അതയുാവശയു സാ
ഹചരയുതുുിൽുുയാതതുതചയുുുനുു
തിനാവശയുമായസതയുവാങമുു
ലം,തവഹികുുിൾുുപാസ്എനുുി
വ ലഭികുുുനുുതിനുളുു ഓ
ണുുബലൻുുസംവിധാനതുുിൽ
അകപകുുകരുതടതിരകു്ു.
അകപകുു സേുീകരിചുു് തുട
ങുുിയ ആദയു ദിനതുുിൽ
82,630കപരാണുഅകപകുുിചുു
ത.ുഅതിൽ74,084സതയുവാ
ങമുുലതുുിനംു8,546എമർജ
ൻസിപാസിനുമാണുഅകപ
കുുനൽകിയത.ുഅകപകുുയു
തട തപുധാനയും അനുസരിചുു്
12,020പാസുകൾവിതരണം
തചയുുുകയംു 34,256 അകപ
കുുകൾനിരസികുുുകയംുതച

യതു.ുകശേികുുുനുു36,354അ
കപകുുകൾപരികോധിചു്ുവരു
കയാതണനുുുംതപാലീസ്അ
റിയിചുുു.
തൊവിഡു 19തന തുടർനുു്
രാജയുവയുാപകമായി അടചുുിടുു
സാഹചരയുതുുിലാണു വളതര
അതയുാവശയുമുളുുകാരയുങുുൾ
കു്ുകൊകുനുുവർകുുാണുതപാ
ലീസ് ഓണബലൻ വഴി പാ
സുകൾവിതരണംതചയുുുനുു
ത.ുഅതയുാവശയുകാരയുതോഴിചു്ു
അകപകുുനൽകുനുുവതരപ
രിഗണികുുാനാകിതലുുനുുുംഅ
തിനാൽ വളതര തപുധാനയുമു
ളുുകാരയുങുുൾകുു്മാതതുംഅ
കപകുുികുുുനുുതാണു ഉചിത
തമനുുുംബസൈർകോംകോ
ഡൽഓഫിസറംുഎഡിജിപി
യുമായ മകോജു എതൈുഹാം
അറിയിചുുു.

കപസഹയികെകാൽകഴ്കൽശ്നര്്ഷ
ഒഴിവാക്്്ം:കാറോെിക്്ാബാവ
കൊടുുയം: കോകുു്
ഡൗണ തപുഖയുാപി
ചുു സാഹചരയുതുുി
ൽ തപസഹാ വയുാ
ഴാഴചുയിതല കാൽ
കഴുകൽശുതരുുേ
തമതതുാനുുാർഒഴിവാ
കുുണതമനു്ുമലങുുര
ഓർതുുകോകസു്
സഭ അധയുകുുൻ പരിശുദുു
ൈകസലികോസ് മാർുുകുതു
മാപൗകോസ്ദേുിതീയൻുുകാ
കൊലികുുാൈാവ.
തൊകോണബവറസ്വയുാ
പനതതുുതപുതികോധികുുാൻ
തപുധാനമതനുുുിതപുഖയുാപിചുുിരി
കുുുനുുകോകഡുൗണംു,സം
സുുാനസർുുകുുാരംുജിലുുാഭര
ണകുടങുുളംു നിയമപാലക
രംു നൽുുകുനുു നിർുുകദശങുു
ളംു എലുുാവരംു നിേഠ്കോ
തട പാലികുുണം. മറുുു രാജയു
ങുുളിൽുുവസികുുുനുുവർഅ

തതുതപുകദശതതുുഭര
ണാധികാരികളുതട
ആഹേുാനങുുൾുുഗൗര
വമായി കണകുുാകുു
ണം.
നാൽുുപതാം തവ
ളുുിയാഴചു മുതൽുു ഉ
യിർുുപുുുഞായർുുവതര
യുളുുകാലംഅതിതപു

ധാനമാകയാൽുു ശുതരുുേക
ൾുു തകുമീകരികകുുണുുതുഎങുു
തനതയനുുുംൈാവനിർകദശി
ചുുു.
സർുുകുുാർുു നിയതനുുുണങുു
ൾുുകുു് വികധയമായി വിശേുാ
സികളുതട പങുുാളിതുുമിലുുാ
തതകവണംശുതരുുേകൾുുനട
കതുുണുുത.ുബവദികർുുഇടവ
കപളുുികളിലംുൈിേപുുുമാ
ർതമതതുാസനകകതദുുുങുുളിതല
ചാപുുലുകളികോ,അവർുുഉളുു
സുുലതതുു കദവാലയങുുളി
കോനാലുകപരിൽകുടാതുു

ശുതരുുേകരുതട പങുുാളിതുു
കുതുതട ശുതരുുേകൾുു നി
ർുുവഹികുുണം.
തപുധാന കാർുുമികരംു ശു
തരുുേകരംുഇകുുാലയളവിൽുു
പളുുിമുറിയിൽുു തതനുു താമ
സികുുാൻുു തശുദുുികകുുണുുതാ
ണ.ുപിതാകുുനുുാർുുതപസഹാ
വയുാഴാഴചുയിതലകാൽുുകഴുക
ൽുു ശുതരുുേ ഒഴിവാകുുണം.
തപുദകുുിണങുുൾുുബദവാലയ
തുുിനുളുുിൽുു കാർുുമികനംു
ശുതരുുേകരംു കചർുുനുു് നട
തുുിയാൽുുമതി.
ഇടവകകളിതല ശുതരുുേ
കൾുു വിശേുാസികൾുുകുു് കവ
ണുുിബലവുആയിസംകതുപേ
ണംതചയുുുനുുതുഉചിതമായി
രികുുും. പരുമല പളുുി കൊ
തലയുളുു തപുധാനകകതദുുുങുു
ളിൽുുനിനുുുളുുതതുുമയസം
കതുപേണതുുിലംു പങുുുകച
രാം.

പായിപ്്ാട്:
ഇന്്്െിജന്്്്സ്
വീഴച്കയന്്്
കചന്്ിത്്െ
തിരുവനനുുപുരം:ചങുുനാ
കശരിപായിപുുാടു്ുകഴിഞുുദി
വസമുണുുായസംഭവങുുൾുുഇ
ുുുലിജൻുുസ്സംവിധാനതുുി
തുുുവീഴചുയാതണനു്ുതപുതി
പകുുകനതാവുരകമശുതച
നുുിതുുലകുറുുതപുുടുതുുി.ഏറുു
വംുകുടുതൽുുഇതരസം
സുുാനകുുാർുുതാമസികുുുനുു
സുുലങുുളിതോനുുാണുപാ
യിപുുാട.ുഇതുകൊലുളുുസംഭ
വങുുൾുുഇനിആവർുുതുുികുുാ
ൻുുപാടിലുു.
പടുുാമുുിയിലംുഇതുകൊ
തലതപുശുനങുുളുണുുായി.ഇത
രസംസുുാനതൊഴിലാളിക
ൾുുകു്ുഭകുുണവംുതവളുുവംു
പാർുുപുുിടവംുകവണം.ഇതി
ലുുാതുുതാണുഅവിതടതപുശു
നങുുൾുുഉണുുായത.ുനാടുുികല
കു്ുമടങുുാൻുുകഴിയിലുുനുുകാ
രയുംഅവതരപറഞു്ുമനസി
ലാകുുാൻുുസർുുകുുാരിനുകഴി
യണതമനു്ുതചനുുിതുുലപറ
ഞുുു.
കർുുണാടകസർുുകുുാർുുഇ
കപുുഴംുകകരളതുുിൽുുനിനുുു
ളുുവാഹനങുുൾുുകടതുുിവി
ടുനുുിലുുതുഗൗരവതരമായ
കാരയുമാണ.ുഈതപുതിസ
നുുികൾുുപരിഹരികുുാനുളുു
നടപടികൾുുകകതദുുുസർുുകുുാർുു
അടിയനുുിരമായിസേുീകരി
കുുണതമനു്ുഅകദുുഹംഅഭയു
ർഥിചുുു.

സൗജനയ്റേഷൻനാളെമ്തൽ;
കിറ്്്വിതരണവം്ഈയാഴച്
തിരുവനനുുപുരം: തൊവി
ഡു കോഗൈാധയുതട പശുുാ
തുുലതുുിൽസംസുുാനസർ
കുുാർതപുഖയുാപിചുുസൗജനയുകറ
േൻവിതരണംനാതളആരം
ഭികുുും.സൗജനയുഭകുുുയധാനയു
കിറുുിതുുുവിതരണവംുഈയാ
ഴചുതുടങുുും.ദിവസവംുഉചുുവ
തരമുൻഗണനാവിഭാഗങുുൾ
കുുുംഉചുുയുകുുുകശേംമുൻഗ
ണകനതരവിഭാഗങുുൾകുുുമാ
കംുസൗജനയുകറേൻവിതര
ണതമനുുുഭകുുുയമതനുുുിപി.തി
കോതുുമൻവാർതുുാസകമുുള
നതുുിൽഅറിയിചുുു.
അകനുുുയാദയ വിഭാഗങുുൾ
കുുുനിലവിൽലഭികുുുനുു 35
കികോഭകുുുയധാനയുംസൗജനയു
മായിലഭികുുും.പിങുു്കാർഡുഉ
ളുുവർകുുുകാർഡിലുളുുഒരു
അംഗതുുിനു അഞുുു കികോ

വീതംസൗജനയുധാനയുംനൽ
കംു.തവളുു,നീലകാർഡുകളു
ളുു മുൻഗണകനതര വിഭാഗ
ങുുൾകുുു കുറഞുുതു 15 കി
കോതഗുാംഭകുുുയധാനയുവംുലഭി
കുുും. 15കികോയിൽകുടുത
ൽധാനയുംനിലവിൽലഭികുുു
നുുനീലകാർഡു ഉടമകൾകുു്
അതുതുടർനുുുംലഭികുുും.ഏ
തപുിൽ20നുമുൻപുസൗജനയു
കറേൻ വിതരണം പുർതുുി
യാകുുും. അതിനു കശേമാ
കംു കകതദുുുസർകുുാർ തപുഖയുാ
പിചുുിടുുുളുു സൗജനയു കറേൻ
വിതരണം-മതനുുുിപറഞുുു.
സുരകുുാ തകുമീകരണങുുൾ
പുർണമായിപാലിചുുാകംുകറ
േൻവിതരണം.ആളുകൾതി
കുുിതുുിരകുുിതപുശുനങുുളുണുുാ
കുുരുത.ുഒകരസമയംഅഞുുു
കപരിൽകുടുതൽകടയകുുുുമു

നുുിൽനിൽകുുാൻപാടിലുു.ഇ
കുുാരയുംഉറപുുാകുുാൻകടയുടമ
യുകുുുകോകുുണവയുവസുുനി
ശുുയികുുാം.ജനതപുതിനിധിക
ളുകടയംു പഞുുായതുു്, മുനി
സിപുുൽതപുകദശതുുുരജിസുുുുർ
തചയതുിടുുുളുുസനുുദുു തപുവർ
തുുകരുകടയംുസഹായവംുഉ
പകോഗതപുുടുതുുാം. കനരിതടുു
തുുാൻകഴിയാതുുവർകുുുവീ
ടുുിതലതുുിചുുുതൊടുകുുാനംുക
ടയുടമ തകുമീകരണമുണുുാകുു
ണം.ഇതിനംുസനുുദുുതപുവർ
തുുകരുതടകസവനംഉപകോ
ഗതപുുടുതുുാം.
കറേൻ കാർഡു ഇലുുാതുു
കുടംുൈങുുൾകുുും സൗജനയു
മായി ഭകുുുയധാനയും നൽകംു.
ഇതിനായിആധാർകാർഡംു
കോണനമുുറംുകചർതുുുളുു
സതയുവാങമുുലം കറേൻവയുാ

പാരികുുു നൽകണം. കളവാ
യി സതയുവാങമുുലം നൽകി
കറേൻബകപുുറുുുനുുവരിൽനി
നുുു ധാനയുതുുിതുുു മാർകുുറുു്
വിലയുതട ഒനുുരഇരടുുിതുക
പിഴയായിഈടാകുുും.
സംസുുാനതുതു 87 ലകുും
കുടംുൈങുുൾകുുുസൗജനയുഭ
കുുുയകിറുു്നൽകുനുുതിനുളുു
നടപടികൾആരംഭിചുുതായംു
മതനുുുി പറഞുുു. സബലുുകൊ
യുതട56ഡികപുുകളിൽഇതി
നുളുു തപുവർതുുനങുുൾതുട
രുകയാണ.ുഏതപുിൽആദയുവാ
രം മുതൽകിറുു് നൽകിതുുുട
ങുുും.ആദയുംഎഎബവ,പിഎ
ചുു്എചുു്വിഭാഗങുുളിൽതപുുടുനുു
മുൻഗണനാ കുടംുൈങുുൾ
കുുുംപിനുുീടുമുൻഗണകനതര
വിഭാഗങുുൾകുുുംകിറുു്നൽകാ
നാണുതീരുമാനം.

കിറുു് നൽകുനുുതിനാവശയു
മായതചറുപയർ,കടല,തുവ
ര,ഉഴുനുു്എനുുിവലഭികുുുനുു
തിനുകകതദുുുസർകുുാർഏജൻ
സിയായ നാതഫഡിതന സമീ
പിചുുിടുുുണുു്.സൗജനയുകിറുു്നൽ
കുനുുതിനു756കൊടിരുപയാ
ണുതചലവുതപുതീകുുികുുുനുു
ത.ു കിറുു് ആവശയുമിലുു എനുുു
സേുയം തവളിതപുുടുതുുുനുുവ
കരയംുനികുതിദായകരായഉ
യർനുു വരുമാനകുുാതരയംു
കിറുു്നൽകുനുുതിൽനിനുു്ഒ
ഴിവാകുുും.കേുാറബുുുനിൽക
ഴിയുനുുവർകുുും തടുാൻസ്തജ
ൻഡർവിഭാഗതുുിൽതപുുടുുവർ
കുുുമുളുു കിറുുുകളംു തയാറാ
കുനുുു.കിറുുിതുുുവിതരണവംു
ഏതപുിൽ മാസം തതനുു പുർ
തുുിയാകുുുതമനുു് മതനുുുി പറ
ഞുുു.

റകരെത്്ിറെക്്്ള്്പച്്ക്്റി
റോറിസ്ള്്്യയിൽ്്ആനക്മിച്്്
കാസർകോഡ:ുകകരളതുുികല
കുുുളുു പചുുകുുറി കോറികുുു
കനകരഅതിർതുുിയിൽആ
തകുമണം.കകരള-കർുുണാടക
അതിർുുതുുിയായ സുളുുുയയി
ലാണുസംഭവം.ഞായറാഴചു
രാതതുിയാണു കോറി തടഞുു്
അതകുമംനടതുുിയത.ു
മാണിമുലതചകുു്കൊസുുുുി
നുസമീപംകർുുണാടകഅധി
കുതർുുഅതിർുുതുുിമണുുിടു്ുഅ
ടചുുകൊതടചരകുു്വരവുതട
സതപുുടുുിരുനുുു. അതിർുുതുുി
അടചുുസുുലംവതരകർുുണാട
കയിതലവയുാപാരികൾുുകോറി
കളിൽുുപചുുകുുറിഎതുുികുുു
കയംുഅവിതടനിനുുുംകകര
ളതുുിതലവയുാപാരികൾുുകോ

റിയുമായിവനുു്അതികലകുു്
പചുുകുുറി മാറുുി തൊടുകുുുക
യുമാണുതചയതുിരുനുുത.ു
ഇതറിഞുുാണു ൈിതജപി
യുതട തപുാകദശിക കനതാവി
തുുു കനതുതേുതുുിലുളുു ഒരു
സംഘം സുളുുുയ തപാലീസ്
കസുുുുേൻുു പരിധിയിൽുുതപുുടുു
കൊരികുുർുുമുലഎനുുസുുല
തുു് പചുുകുുറി കോഡുമാതയ
തുുിയകോറിതടഞുു്അതകു
മംഅഴിചുുുവിടുുത.ു
കോറിലുണുുായിരുനുു കു
തറകയതറപചുുകുുറികൾുുനശി
പുുിചുുു. ഇനി പചുുകുുറി തൊ
ണുുുകൊകിതലുുനുു്പറഞുുതി
നാലാണുമുഴുവനംുനശിപുുി
കുുാതിരുനുുത.ു

വയ്ാജസനദ്്ശം:
ഒൊളക്ടി
അറസ്്്്ില്്
നിലമുുുർുു:ഇതരസംസുുാന
തൊഴിലാളികൾകു്ുനിലമുുു
രിൽുുനിനു്ുഉതുുകരനുുുയയികല
കു്ുതതുടയനുുതണുുനു്ുവയുാജതപു
ചരണംസംഭവതുുിൽുുമതറുു
രുയുതു്ുകൊണുുതഗുസ്കന
താവിതനകുടിതൊലീസ്അ
റസു്ുുുതചയതു.ുയുതു്ുകൊ
ണുുതഗുസ്മുൻുുമണുുലംതപു
സിഡു്ുുതേരീഫാണുപിടി
യിലായത.ു
വയുാജതപുചരണംനടതുുി
ഇതരസംസുുാനതൊഴിലാ
ളികതളകൈളിപുുിചുുകകസി
ൽുുഎടവണുുയുതു്ുകൊ
ണുുതഗുസ്മണുുലംതസതകുടുുറി
സാകിർുുതുവുുകുുാടിതനഞാ
യറാഴചുതൊലീസ്അറസു്ുുു
തചയതുിരുനുുു.ഇതിനുപി
നുുാതലയാണുമുൻുുമണുുലം
തപുസിഡനുുുുംഅറസുുുുിലായത.ു
സാമുഹയുമാധയുമങുുളിൽുു
ഇവർുുതപുചരിപുുിചുുസകദുുശ
തതുുതുടർുുനു്ുനിരവധിഇത
രസംസുുാനകുുാർപകലട
തുുുംകോഗംകചർുുനുുിരുനുുു.
എടവണുുയിതലവാടസുാപു്ു
തരുുപുുുകളിലുതടയാണുവയുാജ
തപുചരണംനടതുുിയത.ുസാ
കുുിറിതനതിതരഐപിസി
153,തകഎപി118തുടങുുിയ
വകുപുുുകൾുുതപുകാരമാണു
കകതസടുതുുത.ു

ഏപര്ില്്നാല്വരെബാങ്്്കള്്
10മ്തല്്വവകിട്്്നാല്വരെ
തിരുവനനുുപുരം:ൈാങുുുകളിതലതിരകുു്നിയതനുുുികുുാൻുുൈാകങുുഴസു്സമിതി
തപുകതുയകനടപടികൾുുതപുഖയുാപിചുുു.ഏതപുിൽുുനാലുവതരൈാങുുുകൾുുരാവിതല10
മുതൽുുബവകിടു്ുനാലുവതരതപുവർുുതുുികുുും.സാമുഹയുകകുുമതപൻുുേൻുുവിത
രണംഅടകുുമുളുുതുപരിഗണിചുുാണുനടപടി.
ഉപകോകുുാകുുൾുുകു്ുൈാങുുിൽുുവരാൻുുഅകുുൗണു്ുനമുുർുുഅടിസുുാനതുുിൽുു
തപുകതുയകദിവസങുുൾുുനിശുുയിചുുു.0,1അകുുങുുളിൽുുഅവസാനികുുുനുുഅകുുൗ
ണു്ുനമുുറുളുുവർുുഏതപുിൽുുരണുുിനുൈാങുുുകളിൽുുഎതുുണം.2,3അകുുങുുളിൽുു
അവസാനികുുുനുുവർുുമുനുുിനംു4,5അകുുങുുളിൽുുഅവസാനികുുുനുുഅകുുൗ
ണു്ുനമുുറുളുുവർുുഏതപുിൽുുനാലിനംു6,7അകുുങുുളിൽുുഅവസാനികുുുനുുവർുു
ആറിനംു8,9അകുുങുുളിൽുുഅവസാനികുുുനുുവർുുഏഴിനംുൈാങുുുകളിൽുുഎ
കതുുണുുത.ു

നപ്വാസികകെ
അപഹസിക്്ര്ത:്മ്ഖയ്മനത്്്ി
തിരുവനനുുപുരം: തൊകോ
ണബവറസ്ൈാധയുതട പ
ശുുാതുുലതുുിൽുു തപുവാസിക
തള അപഹസികുുുനുുതിതന
തിതരമുഖയുമതനുുുിപിണറായി
വിജയൻ.കോകതുുാതകപട
ർനുുുപിടിചുുകോഗമാണിത.ുവി
കസിത രാജയുങുുൾ കൊലംു
നിസഹായതകോതട കനരിടു
നുുു.ഏതതങുുിലംുഒരുവയുകുുി
തയ കുറുുതപുുടുതുുാനാകിലുു.
നാംകോകതുുാതകവയുാപിചുുു
കിടകുുുനുുസമുഹമാണ.ു തപു
വാസികൾ മണലാരണയുതുുി
ൽുുകഠിനമായിഅധേുാനിചുുു.
അവരുതട വിയർപുുിതുുു കാ
ശിലാണുനാംഇവിതടകഞുുി
കുടിചുുുനടനുുിരുനുുത.ുഅതു
മറനുുുകൊകാൻുുപാടിലുു.

നാടിതുുുനതടുുലുുാണുതപുവാ
സികൾുു.അവർുുകൊയനാടു
കളിൽുു ചില തപുശുനങുുൾുു ഉ
ണുുായാൽുുസേുാഭാവികമായംു
നാടുുികലകു്ുതിരിചു്ുവരാൻുുആ
തഗുഹികുുും. തിരിചുുുവനുുവർുു
തപുതികോധനടപടികൾുുസേുീ
കരിചുുു. ഒറുുതപുുടുുചിലസംഭവ
ങുുൾുുമാതതുമാണുഉണുുായത.ു
തപുവാസി സകോദരങുു
ൾുുകുു് നാടുുിലുളുു കുടംുൈ
തതുുപുുറുുി ഉതകുണഠു കവണുു.
നിങുുൾുുഅവിതടസുരകുുിത
മായികഴിയുക.
സാമുഹിക ഉതുുരവാദി
തുുംനിർുുവഹികുുുക.നിങുുളു
തടകുടംുൈംസുരകുുിതമായി
രികുുും–മുഖയുമതനുുുിഉറപുുുനൽ
കി.

കൊവിഡ്സ്്ിരീകരിച്്റോഗികയചികിത്്ിച്്
റോകറ്്്ർമാർെിരീക്്ണത്്ിൽ
തിരുവനനുുപുരം: തൊവിഡു
സുുിരീകരിചുുകോഗിതയചികി
തുുിചുുതിരുവനനുുപുരംതമഡി
കുുൽകൊതളജിതലകോകറുുുർ
മാർ നിരീകുുണതുുിൽ. പിജി
കോകറുുുർമാരംുഹൗസ്സർജ
നുുാരംു നഴസുുമാരുമടകുും 10
കപരാണു14ദിവസംനിരീകുു
ണതുുിലായത.ു
കോഗം സുുിരീകരിചുു കൊ
തുുൻകൊടുസേുകദശിയായവി
രമിചുു തൊലീസ് ഉകദുോഗസുു
തുുുആദയുപരികോധനാഫലം
തനഗറുുീവായിരുനുുു. അതിനു
കശേംഅയാകോടുനിരീകുുണ
തുുിൽതുടരാൻനിർകദശിചുുി
രുനുുു. എനുുാൽആദയു ഫലം
തനഗറുുീവുആയകൊതട ഇയാ
ൾമാസക്ുധരികുുാകോമറുുുമു
ൻകരുതൽഎടുകുുാകോസമുു
തിചുുിലുു.തുടർനുുാണുകോകറുുു
ർമാകോടുനിരീകുുണതുുിൽക
ഴിയാൻനിർകദശംനൽകിയത.ു
അകതസമയം,ആകോഗിയു

തടആകോഗയുനിലയിൽുുതപുശനു
ങുുളുതണുുനുു് മതനുുുി കടകംപ
ളുുിസുകരതദുുുൻുു.അകദുുഹതുുി
നുഎവിതട നിനുുാണുബവറ
സ്പിടിതപുുടുുതുഎനുുാണുആ
കോഗയുവകുപുുിതന കുഴയകുുുു
നുുത.ു 68വയസുളുുഅകദുുഹ
തുുിനുവികദശൈനുുവംുകോ
ഗൈാധിതരുമായി സമുുർുുകുു
വുമിലുുഎനുുതുആശങുുയകുുുിട
യാകുുുനുുു.ൈനുുുകുുളുതടയാ
തതുവിവരങുുളടകുുംപരികോധി
കുുാനാണുതീരുമാനം.തപുാഥമി
കാകനുേേണതുുിൽ ഇകദുുഹം
അടുതുു കാലതുതുനുുും വി
കദശയാതതു നടതുുുകകോ വി
കദശതുു്നിനുു്വനുുവരുമായി
സമുുർകുും പുലർതുുുകകോ
തചയതുിടുുിതലുുനുുാണു ൈനുുു
കുുൾപറയുനുുത.ുകോഗൈാധ
യുളുുവരുമായംുഇകദുുഹംഅ
ടുതു്ുഇടതപടുുിടുുിലുു.
ഐതൊകലേൻ വാർഡി
തലഐസിയുവിലുളുുഇകദുുഹ

തുുിതുുുആകോഗയുനിലഗുരുത
രമായതിനാൽ തതനുു വിവര
ങുുൾകോദിചുുറിയുകബുദുുിമു
ടുുാണ.ുപരമാവധിവിവരങുുൾ
ൈനുുുകുുകോടു കോദിചുുറി
ഞുുാണുജിലുുാഭരണകുടംറുടു്ു
മാപുു് തയാറാകുുിയത.ു അടു
തുുിതടഇകദുുഹതുുിനുശേുാസം
മുടുുൽഅനുഭവതപുുടുുതിതനതു
ടർനു്ുവീടിനടുതുുുളുുഒരുആ
ശുപതതുിയിൽതപുകവശിപുുിചുുിരു
നുുു.തവഞുുാറമുുുടുളുുസേുകാ
രയു തമഡികുുൽ കൊതളജിലംു
ചികിതുു കതടി. തമഡികുുൽ
കൊകളജിതല ഐതൊകലേ
ൻവാർഡിൽഈമാസം24മു
തൽ നിരീകുുണതുുിലായിരു
നുുു.ഇകദുുഹതുുിതുുുആദയുപ
രികോധനഫലംതനഗറുുീവംുര
ണുുാമതതുുഫലംകൊസിറുുീവംു
ആവുകയായിരുനുുു.ജീവൻര
കുുികുുാനുളുുതീതവുതശുമമാണു
ആകോഗയുവകുപു്ുഇകപുുൾനട
തുുിതൊണുുിരികുുുനുുത.ു

പാസ്അതയ്ാവശയ്ഘട്്ങ്്ളിലേകക്്ന്്്കപാേീസ്

പൊലീസുകാരുപെകഷുുമംഉറപുുാകുുാൻഎഡിജിപിഎം.ആർ.അജിതുകുമാറിനുചുമതല
പൊലീസുകാർകു്ുനിർകേശങുുൾപൊബൈലിൽസകദുുശമായി.
കരാർ,താതകുാലികകോലികുുാർകു്ുശമുുളംവാങുുാൻഓഫിസ്/ൈാങുുിൽകൊകാം
ഇനു്ുവിരമികുുുനുുവർഔകേുോഗികമായിചുമതലബകമാറണപമനുുിലുു
സക്ുളുകളിൽമിചുുമുളുുഅരിയംുപയറംുവിൽകുുാൻപിെിഎയകുു്ുഅനുമതി
പൊഴിലാളികളുപെകവതനംഇകപുുൾകുറയകുുുാൻപാെിലുു
കപചാനലുകൾസൗജനയുമാകുുിസാമുഹികപപുതിൈദുുതകാടുുണം
കുടംുൈപശുീവഴിയുളുുവായപുയകുു്ുൈാങുുിങുസമിതിയുപെഅനുമതി
എെിഎമുുുകളിൽപണംനിറയകുുുും
സക്ുൾപപുകവശനനെപെികൾഇകപുുൾപാെിലുു
യുണിപസഫുജിലുുാകലകറുുുർമാർകു്ു35ലഷുുംരുപവീതംഅനുവേിചുുു

പായിപ്്ാട്കൊറോണയികെ
മ്റന്്റ്്കത്്താറടിക്്ാകെന്്്
മ്ഖയ്മനത്്്ി
തിരുവനനുുപുരം: ചങുുനാ
ശsരിപായിപുുാടുു്ഇതരസം
സുുാനതൊഴിലാളികതളഇ
ളകുുി വിടാൻ ആസുതതുിത
തശുമമുണുുാതയനുുും കകരളം
തൊകോണ തപുതികോധ തപു
വർതുുനങുുളിൽകനടിയമു
കനുുറുുങുുതളതാറടിചുു്കാണി
കുുാനുളുുചിലകുബുദുുിക
ളുതടതശുമമാണുഅതിനുപി
നുുിതലുുനുുും മുഖയുമതനുുുി പി
ണറായിവിജയൻ.
ഇതരസംസുുാന തൊഴി
ലാളികളുതടതപുതികേധതുുി
നു പിനുുിൽ ഒകനുു അതില
ധികകോശകുുികൾ തപുവർ
തുുിചുുുതവനുുാണുതപുാഥമിക
വിവരം. ഇകതകുുുറിചുു് തൊ
ലീസ് അകനുേേികുുും. ഈ 
തൊഴിലാളികൾകുു് തോ
ബൈൽകോണിൽവനുുസ
കദുുശങുുൾഉൾതപുുതടലഭിചുുി
ടുുുണുു്.പായിപുുാടുസംഭവതുുി
ൽഒരാതളഅറസുു്ുുതചയതുി
ടുുുണുു്.തൊഴിലാളികതളതത

റുുിദുുരിപുുിചുു രണുുു മലയാളി
കതള മലപുുുറതുുു നിനുുും
പിടികുടിയതായംു മുഖയുമ
തനുുുിപറഞുുു.
ഈതൊഴിലാളികൾകുു്ഭ
കുുണം ഉറപുുാകകുുണുുതു ക
രാറുകാരാണ.ുഅവർകുു്തമ
ചുുതപുുടുുതാമസസൗകരയുംഉറ
പുുാകുുണം.ചിലകയുാംപുകളി
ൽആളുകളുതടഎണുുംകു
ടുതലാണ.ു
അവർകുു്ടിവിഉൾതപുുതട
കുടുതൽ സൗകരയുങുുൾ ഒ
രുകുുും.അവരുതടകകുുമംഉ
റപുുാകുുാൻഹിദുുിഭാേവശ
മുളുുകോംഗാർഡുകതളനി
യമികുുും. ആടുു, ഉരുളകുുിഴ
ങുു്,ഉളുുി,പരിപുു്തുടങുുിയ
വതയലുുാം നൽുുകുനുുതിനു
ളുു സൗകരയും ഒരുകുുിയിടുുു
ണുു്.ഇതരസംസുുാനതൊ
ഴിലാളികൾുുകുുായിസംസുുാ
നതലകണുുകതുടാൾുുറംു തുറ
നുുുതവനുുും മുഖയുമതനുുുിഅ
റിയിചുുു.



തെസനു:ുതോവിഡു19വയുാര
നംതടയാൻരാജയുതുുാതകഅട
ചുുുപുടുുൽപരുഖയുാരിചുുിടുുുംദോഡി
ൽഇറങുുുനുുവതരരിനുുിരിപുുി
കുുാൻതോലീസ്കടുുതപുുടുദപുു
ൾനുതനമാർഗവുമായിതെ
സനുുയിതലതോലീസ്ഉദദുോഗ
സുുൻ.തോദോണസവറസി
തുുുരുരതുുിനുസമാനമായ
തഹൽതമറു്ുധരിചുുുതോടുുാണു
രാദജേ്ൊബുതവനുുതോലീ
സ്ഉദദുോഗസുുൻആളുകതെ
തോവിഡു19പരുതിദോധതതുുപുു
റുുിദോധവതകുരികുുുനുുത.ുതഹ
ൽമറുുിൽചുവനുുമുളുുുകൾദോ
തലരുരങുുളുടുുാകുുിഅപഗുതുുി
ൽെൾബുഘടിപുുിചുുാണുരാദജ
േ്ൊബുവിതുുുതോദോണ
സവറസ.്രാപതുിയിൽഈെൾ
ബുകൾതതെിയുകയംുതെയുുും.
തെസനുുആസുുാനമായുളുു
ആർടു്ുകിങഡുംഎനുുസംഘടന
യിതലആർടുുിസു്ുുുെി.ഗൗതംആ
ണുതോദോണതഹൽതമറുുിതുുു
നിർമാതാവ.ു""ജനങുുൾകുുുശു
െീകരണതതുുകുുുറിതചുുനുുുംവ
ലിയരിടിരാടിലുു.
അതുതോടുുാണുഇതുുരതൊ

രുമാർഗതതുുകുുുറിചുുുെിനുുിചുു
ത.ുഇതുകടുുിതടുുങുുിലംുഅവർ
കുതയുമായിസുരകുുാമുൻകര ു
തലുകതെടുതുുാൽഞങുുളുതട

ലകുേയുംവിജയിചുുു''-ഗൗതംരറ
ഞുുു.
നിങുുൾപുറതുുിറങുുിയാൽ

ഞങുുൾ(ദോഗം)അകദതുുകുുു

വരുതമനുുാണുതോദോണതഹ
ൽതമറു്ുധരിചുുുതാൻനൽകുനുു
സദദുുശതമനുുുരാദജേ്ൊബു
രറയുനുുു.
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മേണക്്ണക്്ിൽചചന നണ്പറയക്ന്?് 
െീജിങ:ുതോവിഡു19ൊധിചു്ുമരിചുുവതര
സംെനുുിചുുുസെനപുറതുുുവിടുുകണ
കുുുകൾശരിയതലുുനുുുറിദപുുർടു്ു.വുഹാനി
തലശമുശാനങുുെിൽെിതാഭസമ്കുുുടങുുൾ
വാങുുാൻവനുുവരുതടെിപതുങുുളംുഅവരു
തടഅഭിപരുായങുുളംുദശഖരിചുുെിലമാധയു
മങുുൊണുസെനയഥാർഥമരണനിരകു്ു
മറചുുുവചുുതായിസുെിപുുികുുുനുുത.ു
സെനീസ്ഭരണകുടതുുിതുുുകണകുുു

പരുകാരം3200ദരരാണുതോവിഡു19ൊ
ധിചുുുമരിചുുത.ുഎനുുാൽ,ദോഗതുുിതുുുപരു
ഭവദകപദുുുമായവുഹാനിൽ42,000ദരതര
ങുുിലംുമരിചുുിടുുുടുുാകാതമനുുാണുപുതിയ
റിദപുുർടുുുകൾ.മറുുുപരുവിശയുകെിതലമര
ണംകുടികണകുുിതലടുതുുാൽഅരല
കുുംകവിയുതമനുുുംസുെന.
ദോഗവയുാരനംനിയപനുുുികുുതപുുടുുുതുട

ങുുിയദൊതടകഴിഞുുയാഴെുമുതൽവു
ഹാനിതലശമുശാനങുുെിൽനിനു്ുെിതാഭ
സമ്ംനിറചുുകുടങുുൾമരണമടഞുുവരുതട
കുടംുൊംഗങുുൾകു്ുനൽകിതുുുടങുുിയിടുുു
ടു്ു.ഇവിതടഎടുുുശമുശാനങുുൊണുളുുത.ു
ഇതിൽഒരിടദതുുകു്ുനിനു്ുബുധൻ,വയുാ
ഴംദിവസങുുെിലായി2,500വീതംെിതാഭ
സമ്കുുുടങുുൾദോറിയിൽഎതുുിചുുതായി
സെനീസ്മാധയുമംതകയകുസുിൻറിദപുുർടു്ു
തെയതു.ുശമുശാനതുുിൽ3,500ക ുടങുുൾ
ഇരികുുുനുുുമുടു്ു.ഇവയിൽഎപതുതയണുും
നിറചുുിടുുുതടുുനുുുവയുകുുമതലുുനുുുംതക
യകുസുിൻ.വുഹാനിൽ2,535ദരർമാപതുദമ
തോദോണൊധിചുുുമരിചുുിടുുുളുുുഎനുുാ
ണുസെനീസ്അധികുതരുതടവാദം.അ
ങുുതനതയങുുിൽഎനുുിനാണുഇപതുയധികം
കുടതമനുുതാണുദോദയും.
ഓദോശമുശാനതുുിൽനിനുുുംദിവസം

െിതാഭസമ്ംഅടങുുിയ500കുടങുുൊണുമ

രിചുുവരുതടെനുുുകുുൾകുുായിനൽകിയ
തുഎനുുാണുവുഹാൻനിവാസികൾരറയു
നുുത.ുഅഥവാഒരുദിവസംമാപതുംനാലാ
യിരദതുുെംദരരുതടെിതാഭസമ്ം.സെ
നീസ്വിശവുാസപരുകാരംമരണമടഞുുവർ
കുുുദവടുുിയുളുുെടങുുുകൾനടകുുുനുു
ഏപരുിൽനാലിതലെിങമുിൻഉതുുവതുുിനു
മുൻപുെിതാഭസമ്ംനൽകാതമനുുാണുഹാ
ൻദോവ,ുവുചുുാങ,ുഹാനയുാങുതുടങുുിയപരു
ദദശങുുെിതലകുടംുെങുുദോടുരറഞുുിരി
കുുുനുുത.ുഹാൻദോവുദമഖലയിൽമാപതും
രണുുുദിവസങുുെിലായി5000െിതാഭസമ്
കുടങുുൾനൽകിയിരുനുുു.
ദോഗംഏതാണുുുശകുുമായ2019തുുു

അവസാനരാദതുുിൽ56,007സംസക്ാര
ങുുൊണുവുഹാനിൽനടനുുത.ുഇതു
2018തലകുുാൾ1583ഉം2017തലകുുാൾ
2231ഉംകുടുതലാണ.ുകുടുതൽദോഗികൾ
മരിചുുജനുവരി,തഫപബുുവരിമാസങുുെിതല
കണകു്ുലഭയുമായിടുുിലുു.
കണതകുുടുതുുതിൽപരുാദദശികഉദദുോ

ഗസുുർകുുുരിഴവുസംഭവികുുുകദോമറ
ചുുുവയകുുുുകദോതെയതുിടുുുതടുുനുുാണു
നാടുുുകാർരറയുനുുത.ുതോവിഡു19നുആ
ശുരപതുികെിൽെികിതുുദതടുകയംുഅവി
തടവചുുുമരികുുുകയംുതെ യതുവതരമാപതു
മാണുഅധികുതർകണകുുിൽതപുുടുതുുിയ
ത.ുഎനുുാൽ,ആശുരപതുികൾനിറഞുു
ദൊതടനിരവധിദരർകു്ുെികിതുുകിടുുിയി
രുനുുിലുു.രലരംുവീടുകെിൽതതനുുമരിചുുു.
കുടാതതആശുരപതുികെിൽതോവിഡു19
രരിദോ ധനദോലംുനടതുുാനാകാതത
നിരവധിദരരുടുുായിരുനുുു.ഇങുുതനമരി
ചുുവരുതടതോനുുുംദോസു്ുുുദൊർടുുമുൾതപുു
തടനടനുുിടുുിതലുുനുുുംനാടുുുകാർചുടുുികുുാ
ടുുുനുുു.

ജനങ്്ൾ രക്്ാളിയം്
തോണ്്് പറ്ത്്ിറങ്്്ന്്്:
ഗജ്റാത്്് ഡിജിപി
അഹമുുദാൊദ:ുഗുജറാതുുിൽനിരവധിദരർദോ
കു്ുഡൗൺമാനദണുുങുുൾരാലികുുുനുുിതലുുനു്ുസം
സുുാനഡിജിരിശിവാനദുു്ഝാ.പുറതുുുകറങുുാ
നിറങുുുനുുെിലർതോലീസിതനകെെിപുുികുുാൻത
കുുാെിയംുതോടുുാണുനടകുുുനുുത.ുരചുുകുുറിവാ
ങുുാൻദോയിഎനുുുധരിപുുികുുാനാണിത.ുരലയിട
തുുുംസാമു ഹികഅകലംരാലികുുുനുുിലുു.തോതു
സുുലങുുെിൽകുടുുമായിഇരികുുുനുുതംുപകുികുുറു്ുകെി
കുുുനുുതംുവതരകാണുനുുുടു്ു.ഇനിയംുഇതുുരം
സംഭവങുുൾഅനുവദികുുിലുു.തോലീസ്ശകുുമായ
നടരടിതയടുകുുും-ഝാഗാനുുിനഗറിൽമാധയുമപരുവ
ർതുുകദോടുരറഞുുു.
സാധനങുുൾവീടുകെിതലതുുിചുുുതോടുകുുാനംു

ദൊകുുൺസിസുുുുംഏർതപുുടുതുുാനംുഅദദുുഹംകടയു
ടമകദോടുനിർദദശിചുുു.ദോകു്ുഡൗൺ,കവുാറസുുുൻ
മാനദണുുങുുൾലംഘിചുുതിനു24മണികുുുറിനിതടഗു
ജറാതു്ുതോലീസ്2,500ദരതരഅറസുുുുുതെയതുുതവ
നുുുംഡിജിരി.മഹാരാപടുുുകഴിഞുുാൽഇദപുുൾഏറുു
വംുകുടുതൽതോദോണമരണങുുൾഉടുുായിരികുുു
നുുതുഗുജറാതുുിലാണ.ുആറുദരർമരിചുുു.അഹമുുദാ
ൊദിൽമുനുുുംഭാവനുഗറിൽരണുുുംസുററുുിൽഒരാ
ളുമാണുമരിചുുത.ു

പേടിയംുേരിഭരുാനുുിയംു
വൈറസിനെകുുാൾൈലിയഭേുശെും

തനരനയ്ാഹവ്ിത്്്
വിശവ്സര്ന ്തോവിഡ ്19
ജറുസലം:ഇദപുസലിപരുധാനമപനുുുിതെഞുുമിൻതനത
നയുാഹുവിതുുുസഹായികു്ുതോവിഡു19സുുിരീകരിചുുു.
രാർലതമുുുറിപരുവർതുുനങുുെിതലസഹായികുുാണു
ദോഗംസുുിരീകരിചുുത.ുഎനുുാൽ,തനതനയുാഹുവിനുസ
മുുർകുുവിലകു്ുഏർതപുുടുതുുിദോഎനുുതിൽവയുകുു
തയിലുു.സമുുർകുുവിലകുുിലാതണങുുിലംുഅദദുുഹംഔ
ദദുോഗികചുമതലകൾതുടർനുുുംനിർവഹികുുുതമനുുും
സുെന.
ദനരദതു,ുപെുിടുുിേ്പരുധാനമപനുുുിദോറിസ്ദോൺ

സൺ,ഓസദ്പുടലിയൻമപനുുുിതുടങുുിയവർകു്ുതോവി
ഡു19സുുിരീകരിചുുിരുനുുു.പെുിടുുനിൽഇനുുുയൻവംശജ
നായധനമപനുുുിഋേിസുനകാണുഭരണകാരയുങുുൾനി
യപനുുുികുുു നുുതതനുുാണുറിദപുുർടു്ു.

വാട്്്സആ്പ്്് സ്്്്ാറ്്സ ്
ഇനി 15 തസക്്നഡ്
നയുുഡൽഹി:അടചുുുപുടുുലിതനതുുുടർനു്ുതമാസെൽുു
ദഡറുുാഉരദയാഗംവർുുധിചുുസാഹെരയുതുുിൽുുവാടു്ുസ്
ആപു്ുസുുുുാറുുസ്വിഡിദതോയുതടസമയംതവടുുികുുുറചുുു.
വിഡിതോയകുു്ുകുടുതൽദഡറുുദവടുുിവരുതമനുുതി
നാലാണുതീരുമാനം.ദനരദതുു30തസകുുൻഡുഉടുുാ
യിരുനുുസുുുുാറുുസ്വിഡിതോഇനി15തസകുുൻഡുമാപതു
ദമഅനുവദികുുു.
അടചുുുപുടുുലംുവീടുുിലിരുനുുുദോലിയുമായദൊതട

ഇുുുർതനറു്ുഉരദോഗംവലിയദൊതിൽവർധിചുുിരു
നുുു.ഇദൊതടഇുുുർതനറു്ുഡൗൺആകുനുുതംുരതി
വായി.21ദിവസതതുുദലാകു്ുഡൗൺുുകാലംകഴിയംു
വതരഎചു്ുഡി(സഹതഡഫിനിേൻ),അൾപടുാസഹ
തഡഫിനിേൻവിഡിദോകൾനൽകിലുുനു്ുതനറു്ുഫുുി
കസു,്ഗുഗിൾ,തഫയസുബ്ുകുു്,ടിദടുുക,ുദൊണി,
ദോടസുുുുുാർ,ആമദൊൺസപുരംവിഡിതോ,വയ
ദോം18,എംഎകസു്ദലുുയർ,സീ,തുടങുുിയവിഡിതോ
സപ്ടുീമിങുകമുുനികൾഅറിയിചുുിടുുുടു്ു.

പരുിയതപുുടുുവതര.
2014 ഒകദുറുുെർ19.എദോെദോഗംര

ശുുിമാപഫുികുുതയകശകുുിതയറിയുകയായിരു
നുുു.എതുുുരാജയുതു്ു2000ദലതറദരരുഅതി
നകംമരണമടഞുുിരുനുുു.ആളുകെിൽനിനു്ു
ആളുകെിദലകുുുദോഗംരടർനുുുതോദടുുയി
രുനുുു.നിസഹായ രായിരുനുുുഅനുുുഞങുു
ൾ.ഞാൻഅദപുുൾദോകരാേ്പടുങുുതെഅ
ഭിസംദോധനതെയതുുഒരുകതതുുഴുതി.ആ
ളംുഅർഥവംുവിഭവങുുളുതമലുുാമായിഞങുു
തെസഹായികുുാനുളുുഅഭയുർഥന.ദോക
തതുുകീഴടകുുിദയകുുാവുനുുമഹാമാരിയപരു
തിദോധികുുാനുളുുപശുമമായിരുനുുുഅത.ുഇ
നുുുവീണുുുംഞാൻഅഭയുർഥികുുുനുുു,ഒനുുിചുുു
നിൽകുുണംനമുുൾ.

ആഭയുനുുരയുദുുങുുൾഅവസാനിചുുസല
െീരിയയുതടതകർനുുസമുുദുവയുസുു,തകരാ
റിലായആശുരപതുിസംവിധാനങുുൾ,അതി
ദവഗംരടരുനുുദോഗംഎനുുിവതയലുുാംവിശ
ദീകരിചുുുഅനുുതതുുകതുുിൽ.ആപഫുികുുയി
തലഒരുഒറുുതപുുടുുപരുദദശതതുുഭീതിയിലാഴതുുുു
നുുദോഗംഅതിരർതുുികൾകടനുുാലുളുുഭ
വിേയുതുുുകൾഓർമിപുുിചുുു.ഇതുമാനവരാശി
കുുാതകഭീേണിയാതണനുുംവിശദീകരിചുുു.
പരുതീകുുയുണർതുുുനുുതായിരുനുുുപരുതി

കരണങുുൾ.എതുുുഅഭയുർഥനദകടുുുദോകം.
ധീരമായചുവടുവയപുുുുകൾനടതുുിരാപടുുുദന
താകുുൾ.ഇദപുുഴംുഅതുടുുാകുതമനുുുപരുതീ
കുുികുുുനുുു.
അനു്ുഐകയുരാേ്പടുസഭയംുദോകാദോഗയു

സംഘടനയംുദെർനുുുെികിതുുാസാമപഗുിക
ൾവലിയദൊതിൽഇവിതടതയതുുിചുുു.ആ
ദോഗയുപരുവർതുുകതരയംുനൽകി.രിനുുുണ
യുമായിയുഎസുതമതുുി.രാജയുാതിർതുുികളു
തടദഭദമിലുുാതതശാസപ്തുദോകംഒരുമിചുുുനി
നു്ുപരുതിദോധമരുനുുുകളുടുുാകുുി.ഒരുമിചുുു
നിനുുുനാംആവിരതുുിതനമറികടനുുു.നദുുി.
ഇനുുുതോദോണസവറസ്ദോകമാതക

രടരുദപുുൾഞാൻആവർതുുികുുുകയാണു
അനുുതതുുഅഭയുർഥന.ഏതറഅനുഭവിചുുുക
ഴിഞുുുആപഫുികുുൻരാജയുങുുൾ.തോവിഡു

19ഇവിദടതകുുതുുുനുുതുഎദപുുതഴനുുുമാപതു
ദമെിനുുികുുാനുളുുു.ഇനുുുംവെതരരിനുുിലാ
ണുഞങുുൾ,ആദോഗയു-സമുുദുരംഗങുുെിൽ.
ദോഗവയുാരനതുുിതുുുദവഗംകുറയകുുുണം.

െങുുലമുറിയണം.പഗുാഫുദനതരയാകുുിദയമ
തിയാക.ുഎദോെവയുാരനകാലതു്ുസലെീ
രിയയിൽനിനുുുലഭിചുുരാഠങുുൾതോദോണ
വയുാരനംതടയാൻഉരദോഗികുുാം.ഇതുുവ
ണയംുതുടകുുതുുിൽരിഴവുരറുുിനമുകു്ു.അ
താണുഏേയുയിൽനിനുുുയുദോപുുിദലകുുും
രിതനുുഅതമരികുുയിദലകുുുംദോഗംരടരാ
നിടയാകുുിയത.ുനീടുുനിരകടുുിടുുുംനാംരഠി
ചുുിലുു.സമയംരാഴാകുുി.വിവരങുുൾഒെിപുുിചുുു,
അതലുുങുുിൽമുഴുവൻതവെിതപുുടുതുുിയിലുു.ക
ണകുുുകെിൽകുപതുിമംകാടുുി.ഒടുവിൽഎനുുു
ടുുായി?വിശവുാസംനടുുമായി.
എനികുുുംസംഭവിചുുിരുനുുുഈരിഴവുക

ൾ.ഭയംഎദപുുഴംുഅങുുതനയാണ;ുഅതുജ
നങുുതെരരകുുംരായാനംുഒെിപുുിചുുുവയകുുുാ
നംുസവുയംഒെികുുാനുതൊതകുുദപുരരിപുുികുുും.
എനികുുറിയാം,2014ൽഞാനംുഇങുുതന
തോതകുുതെയതു.ു രദകു,ുഞങുുൾരിനുുീടു
ഇതുതിരുതുുി.ഇനുുുനമുതകുുനുുിചുുുതിരു
തുുാം.നിർണായകസനുുിയിലാണുനാം.രാ
ജയുങുുൾഅതിർതുുികൾഅടചു്ുദോഗവയുാര
നതുുിതുുുദവഗംകുറയകുുുാൻപശുമികുുുനുുു.

ഓദോരാജയുതുുിനംുഓദോ മനുേയുജീവി
കുുുംഇതിൽഉതുുരവാദിതവുവംുകടമകളുമു
ടു്ു.ഈതിരിചുുറിയിലാണുരശുുിമാപഫുികുുയി
ദലകുുുദോഗംരടരുനുുതുതടയുനുുതിൽവഴി
തുുിരിവാകുക.തതറുുായവഴിതതരതഞുുടുകുു
രുത.ുരാജയുങുുൾതങുുളുദടതുമാപതുതമനുുെി
നുുവതടിദഞുുതീര.ു
മൺദോവിയയിതലവസതിയിലിരുനുുു

ഞാൻദോകതതുുവീകുുികുുുദപുുൾപരുതീ
കുുാകിരണങുുളുടു്ുഎങുുും.ശാസപ്തുീയഅ
റിവുകൾ,െികിതുുാഉരകരണങുുൾ,മരുനുുു
കൾതുടങുുിയവതയലുുാംരങുുുവയകുുുതപുുടു
നുുു.ആദോഗയുപരുവർതുുകർഅതിർതുുികട
നുുുംസാനുുുവനവുമാതയതുുുനുുു.ഇതുതതനുു
യാണുരശുുിമാപഫുികുുയുതടപരുതീകുു.എ
ദോെതയപരുതിദോധിചുുുനിർതുുിയസലെീ
രിയഅനുുതതുുകുുാൾശകുുമാണുഇനു്ു,ആ
ദോഗയുരംഗതു്ു.വയുകുുികളുതടദശേിയിലംു
എനികുുുവിശവുാസമുടു്ു.പരുതിസനുുികളു
ടുുാകുദപുുൾസമുഹതുുിൽമത-വർണ-വ
ർഗദഭദങുുൾകുുതീതമായിദനതാകുുൾവിവി
ധതലങുുെിൽഉയർനുുുവരംു.നമുകു്ുനമുുു
തടഓദോരുതുുരുതടയംുവിശവുാസങുുൾമുറു
തകപുുിടിചു്ുസദവദതുുടുപരുാർഥികുുാം,ഈ
വിരതുുിതനമറികടകുുാൻ.അതിതോപുുംകു
ടുുായിഇതിതനതെറുതുുുദൊൽപുുികുുാം.

രശുുിമാപഫുികുുൻരാജയുംസലെീരിയയുതടെരിപതുതുുിതലആദയുവനിതാപരുസിഡുുുായിരുനുുു
എലൻദോൺസൺസർലീഫ.ുആപഫുികുുയിൽഎദോെസവറസ്താണുുവമാടിയ2014-16
കാലങുുെിലടകുും12വർേംരാജയുതതുുനയിചുുുഅവർ.സലെീരിയയിൽമാപതും5000ദരർ
കുുാണുഎദോെമുലംജീവൻനടുുമായത.ുആപരുതിസനുുികാലതു്ുരാജയുതതുുനയിചുുതിതന
കുുുറിചുുുംഇദപുുൾഒനുുിചുുുനിൽദകുുടുുതിതുുുആവശയുതതുുകുുുറിചുുുംതോദോണകുുാലതു്ു
കതുുിലുതടഓർമിപുുികുുുകയാണുതോദെൽസമുുാനദജതാവുകുടിയായഎലൻ

ഒന്്ിച്്്നിൽക്്ണം,നമ്്ൾ

ദോധവതകുരണതുുിനു
"തോദോണതഹൽതമറു്ു'

നിലവാേമില്്,
ചചനയത്ട മാസക്ക്ൾ
യക്ോപ്്ിന ്കവണ്്
രാരിസ:്തോവിഡു19ദോഗംരടരുനുുതി
നിതടസെനഅയചുുആയിരകുുണകുുിനു
മാസക്ുകൾതനതർലൻഡസു്തിരിചുുയചുുു.
നിലവാരമിതലുുനുുുകതടുുതുുിയതിതനതുുു
ടർനുുാണിത.ുഏതാ  നംുമാസക്ുകൾദനര
ദതുുആദോഗയുപരുവർതുുകർകുുുനൽകി
യിരുനുുു.എനുുാൽ,തോവിഡുതടയാനു
ളുുദശേിഇവയകുുുിതലുുനുുുരിനുുീടുക
തടുുതുുിതയനുുുംതനതർലൻഡസു്ആദോ
ഗയുവിഭാ ഗം.പുതുതായിസെനയിൽനി
തനുുതുുുനുുെികിതുുാ-ആദോഗയുസാമപഗുി
കതെലുുാംകർശനരരിദോധനയകുുുുവി
ദധയമാകുുാനംുതീരുമാനിചുുിടുുുടു്ു.

13 ലകുുംമാസക്ുകൊണുസെനഅയ
ചുുത.ുഇതിൽആറരലകുുദതുുെംഎണുും
തിരിചുുയചുുതായിതനതർലൻഡസുിതലഔ
ദദുോഗികടിവിൊനൽഎൻഒഎസ്റിദപുു
ർടു്ുതെയതു.ുരലതംുശരിയായിമുഖംമുടു
നുുിലുു,ഫിൽറുുർശരിയായിപരുവർതുുികുുു
നുുിലുുതുടങുുിയകാരണങുുൊണുചുടുുി
കുുാടുുിയത.ുദനരദതു,ുസെനയിൽനിനുു
യചുുആറുലകുുദതുുെംറാപുുിഡുതടസുുുുിങു
കിറുുുകൾസത്രയുൻതിരിചുുയചുുിരുനുുു.ഇ
വയിൽ30ശതമാനംമാപതുദമദോഗയുമായ
തുളുുുഎനുുുംഅതിൽതുുതനുുരരിദോ
ധനാദശേിസംശയാസര്ദമാതണനുുും

ചുടുുികുുാടുുിയായിരുനുുുനടരടി.
സെനയിൽനിതനുുതുുിചുുരരിദോധ

നാകിറുുുകൾകുുുനിലവാരമിതലുുനുുുതുർ
കുുിയംുചുടുുികുുാടുുിയിരുനുുു.തുടർനു്ു
ആദയുംഎതുുിചുുകിറുുുകൾഇവർനിരസി
ചുുു.മാസക്ുകളംുരരിദോധനാകിറുുുകളംു
പഫുാൻസംുഓർഡർതെയതുിരുതനുുങുുിലംു
പുതിയസാഹെരയുതുുിൽഇതുസവുീകരി
കുുുദൊഎനു്ുവയുകുുമലുു.
ദോഗംയുദോപുുിൽരുകുുമായദൊതട

സുരകുുാഉരകരണങുുളംുരരിദോധനാ
കിറുുുകളംുരരമാവധിദവഗതുുിൽനിർമി
ചുുുകയറുുുമതിതെയുുാനുളുുപശുമതുുിലാണു
സെന.തോവിഡു19മുലംമാസങുുൊയി
പരുവർതുുനംനിലചുുനിർമാണദമഖലയകുു്ു
ഇതൊരുഅവസരമായാണുരാജയുംകാണു
നുുത.ുതവുുുിദലറുുർഉൾതപുുതടനിർമികുുു
നുുുടു്ുഅവർ.എനുുാൽ,ഇവയതുകുുനുുും
ശരിയായനിലവാരമിതലുുനുുാണുചുടുുി
കുുാണികുുതപുുടുനുുത.ുമാപതുമലുു,ഇതുവലി
യദൊതിലുളുുകചുുവടതുുിനുളുുഅവസ
രമായികാണുനുുസെനയുതടസശലി
യംുവിമർശികുുതപു ു ടുനുുുടു്ു.ഇനുുുയയുൾ
തപുുതടരാജയുങുുൾെികിതുുാസംവിധാന
ങുുൾമറുുുളുുവർകു്ുസൗജനയുമായാണുന
ൽകിയത.ു

രോഗബാധിതർ
1071
മേണം29

ആകെരോഗബാധിതർ7,52,687
മേണം36,226

ദലാകം

കക േ ള ജ യി ല ്ക ളി തല 
റി മാ ന ഡ ്തപ് രി ക ളം് 
വി ചാ േ ണ ത്് ട വ ്കാ രം് പ ്റ കത് ്ക്്് 

തോചുുി:സംസുുാനതതുുവിൊ
രണതുുടവുകാർകുുുംറിമാൻഡു
പരുതികൾകുുുംഏപരുിൽ30വ
തരഇടകുുാലജാമയുംഅനുവദി
ചു്ുസഹദകുുടതിഫുൾതെഞു്ു
ഉതുുരവ.ുരരമാവധിഏഴുവർ
േതുുിൽതാതഴതടവുശികുുല
ഭികുുാവുനുുകുറുുങുുൾചുമതുു
തപുുടുുിടുുുളുുവർകുുാണുജാമയുംല
ഭികുുുക.അതതുജയിൽസുപരു
ണുുുമാർകുുാണുദോടതിഉതുുര
വുഅനുസരിചു്ുഅർഹരായതട
വുകാതരദൊെിപുുികുുുനുുതിനു
ളുുചുമതല.
രാജയുംദോകു്ുഡൗണിൽആ

യരശുുാതുുലതുുിലാണുസഹ
ദകുുടതിഇടകുുാലജാമയുംഅ
നുവദിചുുിരികുുുനുുത.ുദോടതിക
ൾപുടുുിയസാഹെരയുതുുിൽജാ
മയുംസംെനുുിചു്ുഅനിശുുിത

തവുംനിലനിൽകുുുനുുതുരരിഗ
ണിചുുാണുസഹദകുുടതിഫുൾ
തെഞു്ുഇനുുതലദോഗംദെർ
നുുത.ുപരുതികൾജാമയുംലഭിചു്ു
താമസസുുലതു്ുഎതുുിയാലുട
ൻദോകുുൽതോലീസ്ദസുുുുേ
നിൽറിദപുുർടു്ുതെയുുണം.
ജാമയുതുുിലിറങുുുനുുവർദോ

കു്ുഡൗൺനിർദദശങുുൾകർ
ശനമായിരാലിദകുുടുുതുടു്ു.
ഏതതങുുിലംുകാരണവശാൽ
ജാമയുംലഭിചുുവർസർകുുാർനിർ
ദദശംലംഘിചു്ുപുറതുുിറങുുി
യാൽഇദപുുൾഅനുവദികുു
തപുുടുുിടുുുളുുഇടകുുാലജാമയുംറദുുാ
കുുുതമനുുുംസഹദകുുടതിവയു
കുുമാകുുി.
ഇടകുുാലജാമയുതുുിനുദോട

തിെിലഉരാധികളംുമുദനുുടുുു
വചുുിടുുുടു്ു.സപ്തുീകതെയംുകുടുുി

കതെയംുആപകുമിചുുവർ,സുുിരം
ആപകുമണവാസനയുളുുകുറുു
വാെികൾതുടങുുിയവതരദൊ
െിപുുികുുുനുുതുസംെനുുിചു്ുജ
യിൽസുപരുണുുുംജിലുുാതോലീ
സ്ദമധാവിമാരംുവിശദമായര
രിദോധനനടതുുിദവണംതീ
രുമാനതമടുദകുുടുുത.ു
ദോവിഡിതനതുടർനുുുദോ

ടതികൾഅടചുുിടുുതിനാൽവിൊ
രണതുുടവുകാർകു്ുജാമയുംദത
ടിദോടതികതെസമീരികുുാനാ
വിലുുഎനുുസാഹെരയുതുുിലാ
ണുസഹദകുുടതിയുതടഉതുുര
വ.ുഏപരുിൽ30നുപരുതികൾഅ
തതുവിൊരണദകുുടതികെിൽ
ഹാജരാകണം.തുടർനുുുംജാ
മയുംനീടുുദോ,റദുുാകുുദോഎ
നു്ുദോടതികു്ുതീരുമാനികുുാം-
സഹദകുുടതിവയുകുുമാകുുി.

ആയിേക്്ണക്്ിന ്രടവക്ാർക്്്
കട്്്കത്ത്ട പകോൾ
നയുുഡൽഹി:രാജയുതു്ുവിവിധജയി
ലുകെിൽനിനുുായിആയിരകുുണകുുി
നുതടവുകാർകുടുുദതുുതടപുറതുുി
റങുുുനുുു;ഇടകുുാലജാമയുതുുിദോര
ദോെിദോ.തോദോണവയുാരനംതട
യാനുളുുനടരടികളുതടഭാഗമായാണു
ഈഅസാധാരണസംഭവവംു.മഹാ
മാരിതയനിയപനുുുികുുാനുളുുദദശവയുാ
രകമായയുദുുകാലപരുവർതുുനങുുൾ
കുുിതടജയിലുകെിൽദോഗസാധയുത
യതുകുുപുുംഏറുുുമുടുുലുകളംുസംഘർ
േങുുളംുഉടുുാകുനുുതുഒഴിവാകുുുക
കുടിലകുുുയമാണ.ു
തിഹാർജയിലിൽനിനു്ുമുവായി

രംദരതരയാണുപുറതുുുവിടുനുുത.ു
ഇതിൽആദയുഘടുുമായി400ദരർപു
റതുുുവനുുുകഴിഞുുു.രടുുാംഘടുു
തുുിൽ1500ഓെംദരർകു്ുദൊെനം
കിടുുുതമനുുാണുകരുതുനുുത.ുഡൽഹി

യിതല16ജയിലുകെിലായി17,440ത
ടവുകാരുടു്ു.ഇതിൽ14,355ദരർവി
ൊരണതുുടവുകാരാണ.ുഇവിടുതതുു
ജയിലുകെിതോനുുുംതോദോണദക
സുകൾകതടുുതുുിയിടുുിതലുുനു്ുഅധി
കുതർരറയുനുുു.ഓദോജയിലിതുുു
യംുമുകുുിലംുമുലയിലംുവതരഅ
ണുകുുതെനശിപുുികുുുനുുപരുവർതുു
നംനടകുുുനുുുടു്ു.ജയിലുകൾതോ
ദോണവയുാരനതുുിതുുുദോടു്ുസദ്ോ
ടുുുകൊയിമാറാനുളുുസാധയുതമുനുുി
ൽകുുടു്ുമുൻകരുതലുകൾസവുീകരി
കുുുനുുുടു്ു.
തോദോണസാഹെരയുതുുിൽജ

യിലുകെിതലതടവുകാരുതടൊഹു
ലയുംഒഴിവാകുുാൻഏഴുവർേതുുിൽ
താതഴശികുുശികുുലഭികുുുനുുകുറുു
ങുുളുളുുവർകു്ുരദോൾഅനുവദി
കുുുനുുതുരരിഗണികുുാൻസംസുുാ

നസർകുുാരുകൾഉനുുതതലരാനലു
കതെനിദോഗികുുണതമനുുുസുപരുീം
ദോടതിനിർദദശിചുുിരുനുുു.വിൊര
ണതുുടവുകാർകുുുംറിമാൻഡുപരുതി
കൾകുുുംഇനുു തലദകരെസഹദകുു
ടതിെിലഉരാധികദോതടഇടകുുാല
ജാമയുംഅനുവദിചുുിടുുുടു്ു.മഹാരാപടുുു
യിൽ11,000തടവുകാർകുുുരദോൾ
നൽകാൻസംസുുാനആഭയുനുുരമ
പനുുുിഅനിൽദദശമുുഖുഉ തുുരവിടുുു.
മധയുപരുദദശിതലജയിലുകെിൽനി

നു്ു8000ദരതരയാണുദൊെിപുുികുുു
നുുത.ുഇതിൽ5000ദരർകു്ു60ദിവസ
തതുുരദോൊണ.ു3000ദരർകു്ു45ദി
വസതതുുഇടകുുാലജാമയും.തൊതുും
28,601തടവുകാതരഉൾതകുുളുുാൻ
കഴിയുനുുമധയുപരുദദശിതല125ജയി
ലുകെിലായിഇദപുുൾ42,000തടവു
കാരുടു്ു.

രലായനം:ദകപദുുുസർകുുാർഇനുുുറിദപുുർടു്ുനൽകണതമനു്ുസപുരുീംദോടതി
നയുുഡൽഹി:ദരടിയംുരരിപഭുാനുുിയംു
തോദോണസവറസിതനകുുാൾവലി
യപരുശനുതമനു്ുസുപരുീംദോടതി.
രാജയുവയുാരകമായദോകു്ുഡൗ
ണിനുദശേംആയിരകുുണ
കുുിനുകുടിദയറുുതൊഴിലാെി
കൾദനരിടുനുുപരുതിസനുുി
സംെനുുിചുുുളുുഹർജികൾ
വിഡിദോദോൺഫറൻസി
ങുുിലുതടരരിഗണികുുുദപുു
ഴാണുദോടതിയുതടഈര
രാമർശം.
കുടിദയറുുതൊഴിലാെികൾ

നുറുകണകുുിനുകിദോമീറുു
റുകൾനടനുുുസവുനുുംനാടുുിദല
കുുുദോകാനുളുുസാഹെരയും
സംെനുുിചു്ുദകപദുുുസർകുുാർഇ
നുുുറി ദപുുർടു്ുനൽകണതമനുുുംെീഫു
ജസുുുുിസ്ദോബതുഡയംുജസുുുുിസ്നാദഗശവു
രറാവുവംുഅടങുുിയതെഞു്ുനിർദദശിചുുു.കുടുു

പുുലായനംതടയാൻഎനുുുനട
ര   ടിതയടുതുുുഎനു്ുറിദപുു
ർടുുിൽവയുകുുമാകുുണം.
സർകുുാർഎടുതുുുക
ഴിഞുുനടരടികൾ
സംെനുുിചുുുനിർ
ദദശങുുൾനൽകി
കുടുതൽആശയ
കുുുഴ  പുുങുുൾദോ
ടതിയുടുുാകുുുനുുി
തലുുനുുുംതെഞു്ു.
ഹർജികെിൽഇ
നുുുവാദംതുടരംു.
മുനുുാഴെുതതുു

ദോകു്ുഡൗൺമുലം
ദോലിയംുതാമസസുു

ലവംുഇലുുാതായആയിര
കുുണകുുിനുകുടിദയറുുതൊ

ഴിലാെികൾകു്ുഭകുുണവംുതവ
ളുുവംുമരുനുുുംെികി   തുുാസൗകരയുങുു

ളംുലഭയുമാകുുണതമനു്ുആവശയുതപുുടുനുുരണുുു
തോതുതാതരുരയുഹർജികൊണുദോടതിരരിഗ
ണിചുുത.ുസവറസ്വയുാരനംതടയാൻരലാ യനം
ഒഴിവാദകുുടുുതുതടുുനു്ുതൊെിസിറുുർജനറൽ
തുോർദമതുുദോടതിയിൽദോധിപുുിചുുു.ദക
പദുുുസർകുുാരംുെനുുതപുുടുുസംസുുാനസർകുുാ
രുകളംു ഇതിനുനടരടികൾസവുീകരികുുുനുുുതടുു
നുുുംഅദദുുഹംരറഞുുു.
എനുുാൽ,കുടിദയറുുതൊഴിലാെികതെസംര

കുുികുുുനുുതുസംെനുുിചുുുവയുകുുമായഏദോര
നമിതലുുനു്ുഹർജികുുാരിതോരാൊയഅഡവു.അ
ദോകുപശുീവാസത് വചുടുുികുുാടുുി.ഉതുുർപരുദദശി
ൽനിനുുുളുുകുടിദയറുുതൊഴിലാെികതെതോണുുു
ദോകാൻരണുുുദിവസംഅവിടുതതുുസർകുുാർ
െസ്ഏർതപുുടുതുുി.ഇദപുു ൾഅതുനിർതുുിവ
ചുുു-പശുീവാസത്വരറഞുുു.എനുുാൽ,ദകപദുുുസർ
കുുാരിതുുുറിദപുുർടു്ുവരതടുുഎനുുായിരുനുുുദോട
തിയുതടമറുരടി.
ഭയവംുരരിപഭുാനുുിയംുതോടു്ുനഗരതുുിൽ

നിനുുുരലായനംതെയുുുനുുവതരസമാശവുസിപുുി

കുുാൻകൗൺസിലിങുദവണതമനു്ുമതറുുരുഹർ
ജികുുാരിയായഅ   ഡവു.രശമുിെൻസാൽആവശയു
തപുുടുുു.ഈഭയവംുരരിപഭുാനുുിയുമാണുസവറസി
തനകുുാൾവലിയപരുശനുതമനു്ുഅദപുുഴാണു
ദോടതിവാകുുാൽരരാമർശിചുുത.ു
കിദോമീറുുറുകൾനടനു്ുഅവശരായനിരവധി

ദരർസംസുുാനഅതിർതുുികെിൽകുടുങുുിയിടുുു
തടുുനു്ുഹർജികുുാർചുടുുികുുാടുുി.ഭകുുണവംു
തവളുു   വംുതാമസസൗകരയുവുമിലുുാതതദോഡുക
െിലാണിവർ.വലിയദൊതിലുളുുസംഘർേംഇ
വർഅനുഭവികുുുനുുുടു്ു.അണുവിമുകുുമാകുുാ
തതഇവതരപഗുാമ ങുുെിദലകുുുകടതുുിയാൽഅതു
തോദോണവയുാരനതുുിനുകാരണമാവുകയംു
തെയുുും.ഇദപുുൾഎവിതടയാദോഉളുുതുഅവി
തടവചു്ുഅവതരഅണുവിമുകുുരാകുു ണം.അതി
നുദശേംസവുനുുംനാടുകെിതലതുുികുുണം-ഹർ
ജികുുാർആവശയുതപുുടുനുുു.കുടിദയറുുതൊഴിലാെി
കതെനഗരതുുിൽതതനുുസംരകുുികുുുനുുതിനു
സർകുുാർസകതകുുടുുനടരടികതെകുുുറിചു്ുഅ
വതരദോധയുതപുുടുതുുണതമനുുുംആവശയുമുടുു്.

50,000 ദരർമരിചുുിടുുുടുുാകാതമനുുുറിദപുുർടു്ു

അ രി ർ ത്്ി തപ് ശന്ം: ഉ ണ്്ി ത്്ാ ന്്
സ ്തപ്ീം കോ ട രി യി ൽ്്
ദോഴിദകുുട:ുദകരെ-കർുുണാടകഅതിർുുതുുിതുറകുുണതമനു്ുആവശയു
തപുുടു്ുകാസർദോഡുഎംരിരാജദുൊഹൻുുഉണുുിതുുാൻുുസുപരുീംദോടതി
യിൽുുഹർജിനൽകി.അവശയുസർുുവീസുകൾുുകു്ുദോലംുകർുുണാടകഅ
തിർുുതുുിതുറനുുുതോടുകുുുനുുിതലുുനു്ുഹർജിയിൽുുരറയുനുുു.അതി
ർുുതുുിയിൽുുകർുുണാടകതോലീസ്തിരിചുുയചുുതിനാൽുുമതിയായെികിതുു
കിടുുാതതസപ്തുീമരിചുുതംുഉണുുിതുുാൻുുചുടുുികുുാടുുി.
തലപുുാടിയിൽുുനിനുുുംമംഗളുരുവിദലകു്ുദോവുകയായിരുനുുആംബു

ലൻുുസ്കർുുണാടകതോലീസ്തടഞുുദൊതടയാണു90കാരിയായരാതുുു
ഞുുിെികിതുുകിടുുാതതമരിചുുത.ുെികിതുുയകുുുായിമംഗളുരുവിതലആ
ശുരപതുിയിദലകു്ുദോകാനാവാതുുദൊതടമദഞുുശവുരംതുമിനാടുസവുദദ
ശിഅബുുുൽുുഹമീദംുെികിതുുകിടുുാതതമരിചുുു.
കുഞുുതുുുരിൽുുതാമസികുുുനുുെീഹാർുുസവുദദശിനിവിനനുുഗൗരിദദ

വിയുതടയാപതുതോലീസ്തടഞുുദൊതടആംബുലൻസിൽപരുസവിചുു
സംഭവവുമുടുുായി.കർുുണാടകതോലീസ്തിരിചുുയചുുതിതനതുടർുുനു്ുകാ
സർുുദോതടുുആശുരപതുിയിദലകുുുളുുയാപതുമദധുയയായിരുനുുുപരുസവം.
ഇകുുാരയുങുുതെലുുാംഅഡവു.ഹാരിസ്െീരാൻമുദഖനനൽകിയഹർജിയി
ൽചുടുുികുുാടുുിയിടുുുടു്ു.

ഏപരുിൽ30വതരഇടകുുാലജാമയും

യുപിയിൽആരോഗയു
പപുവർതുുകർകു്ു
താമസികുുാൻ
ആഡംബരരോടുുൽ
ലകനുൗ:തോവിഡു19ൊധി
തതരരരിെരികുുുനുുആദോ
ഗയുപരുവർതുുകർകുുുതാമസി
കുുാൻയുരിസർകുുാർരഞുു
നകുുപതുദോടുുൽമുറികൾഒ
രുകുുി.നഗരതുുിതലനാലു
ദോടുുലുകെിലാണുഇവർകു്ു
താമസസൗകരയും.ദോമതിന
ഗറിതലരാംമദോഹർദോഹയു
ആശുരപതുിയിതലഐതൊ
ദലേൻവാർഡിതുുുചുമതല
യുളുുജീവനകുുാർകു്ുദോടുുൽ
ഹയാതുുിലംുദോടുുൽതഫയ
ർഫീൽഡിനുമാണുമുറികൾ
നൽകിയതതനു്ുലകനുൗകമുുി
േണർമുദകേ്തമേറ്ം.സ
ഞജുയുഗാനുുിആശുരപതുിയി
തലജീവനകുുാർകു്ുദോടുുൽ
രികുുാഡുലിയിലംുദോടുുൽ
തലമൺപടുീയിലംുതാമസം.
തോവിഡുദോഗികതെെികി
തുുികുുുനുുവർവീടുുിൽദോകു
നുുതിനുഒഴിവാകുുാനാണു
ദോടുുലുകെിൽമുറിനൽകു
നുുതതനുുുംതമേറ്ം.

ഡ ൽ ഹി തൊ ഴി ലാ ളി സം ഘ ർ ഷം: 
ഉ കയ്ോ ഗ സ്് ർ തക് ്രി കേ ന ട പ ടി 
നയുുഡൽഹി:ഡൽഹിയിൽഅടചുുുപുടുുൽനിയപനുുുണ
ങുുൾമറികടനു്ുഇതരസംസുുാനതൊഴിലാെികൾതത
രുവിൽസമരംതെയതുതുമായിെനുുതപുുടു്ുഡൽഹിയി
ൽനാലുഉദദുോഗസുുർകുുുസസത്രൻേൻ.അഡീേന
ൽെീഫുതസപകുടുുറിദരണുശർമ,പരുിൻസിപുുൽതസപകുടുു
റിരാജീവുവർമഎനുുിവരുൾതപുുതടഉദദുോഗസുുർതകുു
തിദരയാണുനടരടി.പകുമസമാധാനംനിയപനുുുികുുുനുു
തിൽരരാജയതപുുതടുുനു്ുആദോരിചുുാണുഇവതരസ
സത്രൻഡുതെയതുത.ുയുരിയിതലതൊഴിലാെികൾ
കുുുദവടുുിെസ്ഏർതപുുടുതുുിയതുശരിയായിതലുുനുുു
വിമർശനമുയർനുുിരുനുുു.നിയപനുുുണങുുൾഅവഗണി
ചു്ു44ഡിടിസിെസുകൾഏർതപുുടുതുുിയതിതനതിദര
തോലീസ്എഫഐുആർസമർപുുിചുുതിനുരിനുുാതലയാ
ണുഉദദുോഗസുുർകുുുകുരുകു്ു.

20,000 കോ ച്്് ക ൾ 
ആ ശ ്പ തര്ി വാ ർ ഡ ്ക ളാ ക്്്ം
നയുുഡൽഹി:തോവിഡുദോഗികൾകുുുളുു
ഐതൊദലേൻവാർഡുകൾകുുായി
20,000ദോചുുുകൾആവശയുമുതടുുനുുുതറ
യുൽദവദോർഡ.ുഇകുുാരയുംവയുകുുമാകുുി
ദൊണൽജനറൽമാതനജർമാർകുു്തറയുൽ
ദവദോർഡുകതുുുനൽകി.ആദയുഘടുുതുുി
ൽ5,000ദോചുുുകൾമാറുുിതയടുകുുും.സായു

ധദസനാതമഡികുുൽസർവീസ,്വിവിധ
ദൊണുകെിതലതറയുൽദവതമഡികുുൽവി
ഭാഗം,ആയുേമ്ാൻഭാരതുഅധികുതരുമാ
യിെർചുുകൾനടതുുിയദശേമാണുതീരുമാ
നതമടുതുുതതനുുുംതറയു ൽഅധികുതർ.
ദോചുുുകെിൽഎതതുുതകുുസൗകരയുങുു

ളുടുുാകണതമനുുുംവയുകുുമാകുുിയിടുുുടു്ു.ഒ
രുഇനുുുയൻതൊയുതലറു്ുകുെിമുറിയാകുുിമാറുു
ണം.ദലുുസറു്ുഉൾതപുുതടപുർണമായംുമറചു്ു
തമറുുൽേീദറുുസലുുവുദോസുുാരികുുണം.
അവിതടെകുുറു്ു,കപുു,ദൊപു്ുവയകുുുാനുളുു
ദോർഡ,ുടാപു്ു,വാേത്െയസുിൻഎനുുിവ
യുമുടുുാകണം.ൊതു്ുറുമിദോടുദെർനുു
ആദയുകയുാെിൻദറുുുുർറംുആയിഉരദോ
ഗികുുാം.ആതകയുളുുഎടുുുകയുാെിനുകളംു
കർടുുനിടുുുമറയകുുുണം.

സസഡുെർതുുുകൾവരുനുുിടതുുുരണുുു
വീതംഓകസുിജൻസിലിടുുറുകൾസുുാരി
കുുണം.മിഡിൽെർതുുുകൾമാറുുണം.ഓ
ദോകയുാെിനിലംുമരുനുുുവയകുുുാനുളുു
സൗകരയുംഏർതപുുടുതുുണം.നിലവിലുളുു
ദോടുുിൽദോെൾഡറുകൾകുുുസമാനമായി
ഒനുുുകുടിസുുാരിചുുാൽമതിയാകംു.ജനാല
കെിൽതോതുകുവലദവണം.പഡുസംുസാധ
നങുുളംുതുകുുിയിടാൻതോളുതുുുഘടിപുുി
കുുണം.ഉളുുിതലചുടുകുറയകുുുാൻമുെദോ
ലുളുുവസത്ുകുുൾതോടു്ുസീലിങുഏർതപുു
ടുതുുാം.എലുുാകയുാെിനിലംുതൊസെൽ,
ലാപദുൊപു്ുൊർജിങുസംവിധാനമുടുുായിരി
കുുണം.മുഴുവൻകയുാെിനിലംുകാലുതോ
ടു്ുതുറകുുാവുനുുതവയസുു്ുുുൊസക്റുുുകളംു
ദവണതമനുുുകതുുിൽനിർദദശികുുുനുുു.

പൊവോണസവറസിപുുുരുപതുുിലുളുുപഹൽപമറു്ുധെിചു്ുപചസനുുയിൽവോധവതകുെണംനടതുുുനുു
പൊലീസ്ഉവദുോഗസുുൻ.

പുവർപീപുുിൾ...!ജനങുുൾപൊതുവവപുറതുുിറങുുുനുുിലുു.ഇറങുുുനുുവപെതടയാൻമാസക്ുവചു്ുപൊലീസുമുണു്ു.അവോപടമറുുുചിലർകു്ുസവുാതനതുുുുയമാ
യി.നാടംുനഗെവംുപകുുിമുഗാദികൾകു്ുസസുവെവിഹാെംനടതുുാവുനുുഇടങുുളായിപകുുണുുിെികുുുനുുു.എനുുാൽ,പവണുുവപുുപലഇഷുുംവൊപലതിനുുാൻകാെയു
മാപൊനുുുംകിടുുുനുുിലുുഎനുുതാണുനപുശനും. മനുപെലുുി

ഡോകറ്്്റ്ടെക്റിപ്്െിയിൽമദയ്ംനൽകാടമന്്ഉത്്രവിറങ്്ി
തിരുവനനുുപുരം:മദയുംലഭികുുാതത
ശാരീരികഅസവുസുുതപരുകടിപുുി
കുുുനുുവർകു്ുമദയുംവിതരണംതെ
യുുാൻസർകുുാർനിർദദശങുുൾപു
റതുുിറങുുി.ഐഎംഎ,തകജിഎം
ഒഎഎനുുീദോകറുുുർമാരുതടസം
ഘടനകളുതടപരുതിദേധം മറികട
നുുാണിത.ുദോകറുുുറുതടകുറിപു്ുഎ
കസുസസ്ഓഫിസിൽഹാജരാകുുി
നിശുുിതദോമിൽഅദരകുുിചുുാൽ
മദയുംലഭികുുും.തിരിചുുറിയൽദരഖ

കളംുനൽകണം.ഒരാൾകു്ുഒനുുില
ധികംരാസ്നൽകിലുു.മദയുവിതര
ണതുുിനായിതെ വറുിജസ്ദോപുുു
കൾതുറകുുിലുു.
ഇഎസഐ്അടകുുമുളുുരിഎ

ചു്ുസി-എഫഎുചു്ുസി,ദലുുകു്ുരിഎ
ചു്ുസി-സിഎചു്ുസി,താലുകു്ുആശു
രപതുികൾ,ജിലുുാആശുരപതുികൾ,
ജനറൽആശുരപതുികൾ,സത്ര
േയുാലിറുുിആശുരപതുികൾ,തമഡി
കുുൽദോതെജുകൾതുടങുുിയസ

ർകുുാർആശുരപതുികെിൽ
ആൽകുുദോൾവിതദുപുോവ
ൽലകുുണങുുളുളുുവർഒരി
ടികുുറു്ുഎടുതു്ുരരിദോധന
യകുു്ുവിദധയരാകണം.പരു
സത്ുതവയുകുുിആൾകുുദോ
ൾവിദപുോവൽലകുുണങുുൾ
പരുകടിപുുികുുുനുുആൊതണ
നു്ുദോകറുുുർദരഖനൽകി
യാൽഅയാൾകു്ുനിശുുിത
അെവിൽമദയുംനൽകാം-ഉ

തുുരവിൽരറയുനുുു.
ദോകറുുുർനൽകുനുുദരഖദോ

ഗിദോദോഗിസാകുുുയതപുുടുതുുുനുു
യാദോസമീരതതുുഎകസുസസ്
ദറഞു്ു,സർകുുിൾഓഫിസുകെിൽ
ഹാജരാകുുണം.ആധാർ,ഇലകുേ
ൻഐഡി,സപുഡവിങുസലസൻ
സ്ഇവയിദലതതങുുിലംുദവണം.നി
ശുുിതദോറതുുിൽവിവരങുുൾദര
ഖതപുുടുതുുിയദശേംരാസ്നൽകി
മദയുംഅനുവദികുുും.



വിയോഗം

സൗദാമിനി
ചവള്്റെ: രള്രൽ  മ
ത്്മ്്ാലക്മാർഭവനി
ൽരരരതനായചെല്്പ്്
ൻചറഭാരയ്സൗദാമിനി
(റിട്്.െീച്്ർ-95)അന്്രി
ച്്്. മക്്ൾ:െയക്മാർ,
രോഹനക്മാർ(റിട്്.െീ
ഫ്ഫിനാൻസ്ഓഫിസ
ർ),േേിക്മാർ.(റിട്്.പര്ി
ൻസിപ്്ൽ),േേിരലക്
മാരി (റിട്്. െീച്്ർ). മര്മ
ക്്ൾ:രി.എസ.്രബബി
രോൺ,ആർ.സ്മെയ
ക്മാർ,ചെ.ഗ്്ാഡിസ്
ചോൻബാല,വിെയക്
മാരി.

ടി.എസ്.ലോമൻ
രറവ്ർ:പ്ത്്ൻ്്രവലി
ക്്രരോണ്്ൽ്്രാലംത
ട്്ാര്രറമ്്ിൽ്് െി.എസ.്
രോമൻ (53) അന്്രി
ച്്്.സംസര്ാരംനെത്്ി.
ഭാരയ്:സീന.മക്്ൾ്്:അ
ർ്്ജ്ൻ്്,അമ്ത.

ക്മാർ.എം
രല്്മ്്ലം:നാവായിക്്്
ളംരാർത്്ിരയിൽക്
മാർ.എം (53) അന്്രി
ച്്്.ഭാരയ്:സിന്്്.മക്്
ൾ:പ്െ,ക്ര.

ലോമൻആശാരി
രല്്മ്്ലം:നാവായിക്്്
ളം രെമ്്ാട്്്രോണം
ചോല്്വിളാരം വീട്്ിൽ
രോമൻആോരി(76)
അന്്രിച്്്. ഭാരയ്: സര
സമ്്. മക്്ൾ: ഉൈ, സ
തി,ലത,ഉദയൻ.

ആന്്്ണി
ചനട്്്ർ: തരട്്ക്്ാട് വെ
ക്്്ംതല വീട്്ിൽആ്്്
ണി(ക്ഞ്്പ്്ൻ72)അ
ന്്രിച്്്. സംസക്്്ാരം
നെത്്ി. ഭാരയ്: ചമറ്്ിൽ
ഡ ആ്്്ണി. മക്്ൾ:
രോൈയ്ാഐവിൻ,ൈാ
രോൺ ആനദ്്്. മര്മ
ക്്ൾ: ഐവിൻ അല
കസ്,്ആനദ്്്വിപര്ദീപ.്

ഫിലോമിന
ചോട്ങ്്ല്്്ർ:രാവിൽ
ക്്െവ് െരണപ്്റമ്്ിൽ
രരരതനായ ആ്്്ണി
ഭാരയ് ഫിരോമിന (87)
അന്്രിച്്്.മക്്ൾ:ബാ
ബ,്ൈീല,രോൾസൺ,
ബീന.മര്മക്്ൾ:രോസ്
ലി, രോമസ,് രപ്േയസ്ി,
ഷസമൺ.സംസര്ാരം
നെത്്ി.

രാമക്ഷ്ണൻനായർ
ഗ്ര്വായ്ർ:ത്മ്്റമ്്ി
ൽരാമക്ൈണ്ൻനായ
ർ (72)അന്്രിച്്്.സം
സര്ാരംനെത്്ി.ഭാരയ്:
രനരംനായർ.മക്്ൾ:
വിരനാദ,് മരനാജ,് സം
േീത് (ധനലക്്്മി ബാ
ങ്്്,ത്ശ്ർ).മര്മക്്ൾ:
പര്ിയ,ദർേന,വിെയല
ക്്്മി.

ബമമ്ന
തളിക്്്ളം: തളിക്്്ളം
എരരണഴത്്് അമ്്ല
ത്്ിന്സമീരംതാമസി
ക്്്ന്് രോക്്ാക്്ില്്
ത്്്രരരതനായരമാൽ്്
മ്സ്്ിയാര്ചെഭാരയ്ഷമ
മ്ന(75)അന്്രിച്്്.ത
ളിക്്്ളം ജ്മാമസെ്ിദി
ൽ്്ഖബറെക്്ംനെത്്ി.
മക്്ൾ്്:ആത്്ിക്്,മെീ
ദ,്ൈിഹാബ,്സിറാജ്ദ്്ീ
ൻ്്,സീനത്്്.മര്മക്്ൾ്്:
റൈീദ, ഖദീെ, സജന്,
അൻ്്ഹർ്്,െമാൽ്്.

ഏേ്യാ
വെക്്ാരഞ്്രി: മ്ട്്ിക്്
ൽരാലയ്ർരരരതനാ
യൊക്്്ണ്്ിയ്ചെഭാരയ്
ഏലയ്ാ(തങ്്-85)അന്്
രിച്്്. സംസര്ാരം നെ
ത്്ി.മക്്ൾ:അൽരോ
ൺസ, ചോച്്് രമരി,
ചസലീന,രോസഫ,്ആ
ലീസ,് വിൻചസ്്്്, ചെ
സ്്ി, രരരതയായ രോ
സി. മര്മക്്ൾ: പഫ്ാൻ
സീസ,്രോർജ്ട്്ി,മാർട്്ി
ൻ,പഫ്ാൻസിസ,്ലിസ്്ി,
രോൾ, െീന, ചെയക്്്
ബ.്

ഉഷ
ഷവപ്്ിൻ്്:എളങ്്്ന്്പ്്്
ഴവളപ്്്തിര്നിലത്്്ഭ
രതച്്് ഭാരയ് ഉൈ (53)
അന്്രിച്്്. മക്്ൾ്്: രദ
വാർ്്ജ്നൻ്്, വിൈ്ണ,്
സഹരദവൻ്്.

2020 മാർച്്്31ചോവ്്8

സി.ജക.അമ്്ിണിയമ്്
രോതമംേലം:മാതിരപ്്ി
ള്്ി,രളരിക്്ൽ്്വീട്്ിൽ്്
രരരതനായ ഭാസ്രര
ക്്്റ്പ്്് ഭാരയ് സി.ചര.
അമ്്ിണിയമ്് (അമ്്ി
ണിയമ്് ആോത്്ി)
(89)നിരയ്ാതയായി.സം
സ്രാരം വീട്്്വളപ്്ിൽ്്
നെത്്ി. മക്്ൾ്്:സ്ൊ
തഭാസി,അംബിരരാെ
രേഖരൻ്്, സ്രരൈ് ഭാ
സി,ഹരീൈ്ചരഭാസി.മ
ര്മക്്ൾ്്: നിർ്്മ്്ലസ്
രരൈ,്പര്വീണഹരീൈ്

ലോമസ്വർഗ്്ീസ്
വാഴക്്്ളം: നമ്്്യാരറ
മ്്ിൽ രരരതനായ എ
ൻ.എം.വർേീസിച്്് മ
രൻ രോമസ്വർഗ്്ീസ്
(െിന്്ൻ -70)അന്്രി
ച്്്.സംസര്ാരംനെത്്ി.
ഭാരയ്:ലീലാമ്്ക്മരരം
രട്്ക്്യംക്ടം്ബാംേം.
മരൾ:വീണ.മര്മരൻ:
സൻരോയ് അലകസ്ാ
ണ്്ർമണത്്റെങ്്നാ
രേരി.ആരോലിരഞ്്ാ
യത്്ംേം,ആരോലിസ
ഹരരണ ബാങ്്് ഭരണ
സമിതിയംേം, വാഴക്്്
ളംചസൻറ്രോർജ്രോ
ളിരോൾക്്ബ്പര്സിഡ
്്്്എന്്ീനിലരളിൽര
രരതൻ രസവനമന്
ൈഠ്ിച്്ിട്്്ണ്്്.സരോദര
ങ്്ൾ:ബാബ്വർേീസ്
(മ്ൻ പര്സിഡ്്്്,മർച്്
്്്്സ്അരോസിരയൈ
ൻവാഴക്്്ളം),ഇമ്്ാന്
വൽ(റിട്്.എസബ്ിഐ),
രോർഡിഎൻ.വർേീസ്
(പര്സിഡ്്്്,ആരോലി
രഞ്്ായത്്്), രോയി
(ഐസിഎഐ ചെയർ
മാൻ), ചോച്്് റാണി
രോസ്രല്്റയക്്്ൽ ര
റ്ക്റ്്ി,എൽസമ്്രോ
ളി രരീമഠം വെയാർ,
ചബറ്്്സിഔരസഫ്ക്ള
ങ്്രമ്ക്്ന്്്ർ.

ലദവയാനി
അന്്ിക്്ാട:് മഞ്്രി
ത്്ംചസ്്്റിന്രിഴക്്്
രാരാമാക്്ൽ രരരത
നായേംോധരൻഭാരയ്
രദവയാനി(89)അന്്രി
ച്്്.സംസര്ാരംനെത്്ി.
മക്്ൾ:ഷലന,ദിരനേ
ൻ,വത്്ല,മരോജ.്മര്
മക്്ൾ: രരരതനായ െ
പദ്്്രേഖരൻ, അനിത,
രോഹനൻ,െിബി.

ലോരി
ഷവപ്്ിൻ്് :ചെറായി
ഷരതക്്ാട് രോരി
(68) അന്്രിച്്്. ഭാരയ്:
ഇദ്്ിര. മക്്ൾ്്: ദിരിൻ്്
(രരരളചോലീസ)്,ദിനി
ൽ്്. മര്മരൾ്്: ബിനീത
(അസി:ചപ്രാഫസർ്്,േ
വ.രോരളജ,്െിറ്്്ർ്്).

ദിവാകരൻനായർ
മരഞ്്രി:ചെറാക്്രനേ
ർരോഡിൽരോരട്്ലര
റമ്്ിൽ ദിവാരരൻനാ
യർ(85)അന്്രിച്്്.െന
താ പെ്ാവൽസിൽ മ്ൻ
ഷപ്ഡവറായിര്ന്്്. ഭാ
രയ്:ഭാരതി,മക്്ൾ:ഉൈ
സ്ൊത,വിനിത,സെി
ത്്്.മര്മക്്ൾ:നാരാ
യണൻനായർ,ഉണ്്ിക്
ൈണ്ൻ,ബാലസ്പബ്ഹ്്
ണയ്ൻ,ബിന്്്.

മത്്ായി
അങ്്മാലി: മ്ക്്ന്്്ർ
പ്്ാരച്്രിൽപ്രവത്്്മ
ത്്ായി(93)അന്്രിച്്്.
സംസര്ാരംനെത്്ി.ഭാ
രയ്: നായര്ത്ട് രത
യക്്്നത്അന്്മ്്.മക്്
ൾ: മറിയാമ്്,സാറാമ്്,
ഏലിയാസ്, േരോമി,
രോർജ,്ചെസ്്ി,ൈാെി,
ഷൈബി,ൈിജ.്
മര്മക്്ൾ:വർേീസ,്യാ
ര്ക്ബ,് ൈീല, ചെയിം
സ,്സിരോെി,വർേീസ്,
ചബൻസി,അെി,മിന.്

അഹമ്്ദ്
തിര്രങ്്ാെി: നന്്പമ്്്
ചവള്്ിയാമ്്്റം സവ്രദ
േിരനക്്ൽ്്അഹമ്്ദ്
എന്്ബാവ(58)അന്്
രിച്്്.ഭാരയ്:ഖദീെ,മക്്
ൾ്്:അസ്ക്്ർ്്,നൗഫൽ്്,
അസീസ.് മര്മക്്ൾ്്:
ഫാത്്ിമ, അസമ്ാബി,
സക്്ീന, മ്ൻ്്രാല മ്
സ്്ിംലീഗ്രനതാവം്മഹ
ല്്് ഭാരവാഹിയ്മായിര്
ന്്്.

എസ്.നസിയാബീവി
ചവള്്റെ: പ്വച്്ൽഅ
മ്്ലംെംഗൈ്ൻനാസി
യാ മൻസിലിൽ എം. 
സ്ഷലമാച്്്യം് സ
ൽമാബീവിയ്ചെയം് മ
രളം്സ്ധീർഇപബ്ാഹീ
മിച്്് ഭാരയ്യ്മായ എ
സ.്നസിയാബീവി (33)
അന്്രിച്്്.മരൾ:എൻ.
തസന്ിബീവി.

സ്നിൽക്മാർ
ചനയ്്ാറ്്ിൻരര:പ്വാർ
ശ്ലംക്െിെിവിദ്്വിലാ
സംബംഗ്്ാവിൽസ്നി
ൽക്മാർ (അനി- 51)
അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:നദ്്ി
നി.മക്്ൾ:അനദ്്ിനി,
അനന്്്.

സലോെിനിയമ്്
ചവള്്റെ: രള്രൽ മ്
രോട്്്രോണം വിെയ
വിലാസംബംഗള്ാവിൽ
രരരതനായആർ.പേ്ീധ
രൻനായര്ചെഭാരയ്സ
രോെിനിയമ്് (90) അ
ന്്രിച്്്.മക്്ൾ:വിെയ
ക്മാരൻ നായർ (റിട്്.
അഡമ്ിനിസ്രപ്െറ്്ീവ്അ
സിസ്്്്്്്്
ഇറിരേൈൻ),വിെയക്
മാരി,രാരെപദ്്്ക്മാർ,ര
ത്്ക്മാർ (െലഅരോ
റിറ്്ി). മര്മക്്ൾ: വസ
ന്്ക്മാരി (റിട്്. എ
ച്്്,എം ),വിെയക്മാർ
(റിട്്. ചരഎസആ്ർെി
സി),ൈീല,ൈീെ.

സ്പ്ബമണ്യൻ
മരട:് െിവിെംക്ൈനിൽ
പ്ളിക്്ത്്റ സ്പബ്മ
ണയ്ൻ(64)അന്്രിച്്്.
സംസക്്്ാരം ഇന്്് രാ
വിചല10ന്ചനട്്്ർോ
ന്്ിവനത്്ിൽ.ഭാരയ്:ല
ളിത സ്പബ്മണയ്ൻ. മ
ക്്ൾ:രജ്്്,മജ്്്.മര്
മക്്ൾ:ചബന്്ി,ബിജ.്

അയ്്പ്്ൻ
വെക്്ാരഞ്്രി:രനങ്്ാ
ട്്്രര രല്്ംരാറ രദവ
സവ്ംരറമ്്ിൽഅയ്്പ്്ൻ
(തങ്്പ്്ൻ-75)അന്്രി
ച്്്. സംസര്ാരം ഇന്്്
രാവിചല 8-ന് ചെറ്ത്
ര്ത്്ി ഭാരതപ്്്ഴയ്ചെ
തീരത്്്.ഭാരയ്:വിോലം.
മക്്ൾ:ക്ൈണ്ക്മാർ,
സ്ഭാൈ് (ചരഎസഇ്
ബിവെക്്ാരഞ്്രി),രരമ
ൈ,്രാരെൈ,്വിനീത. മ
ര്മക്്ൾ: െയ, ബിന്്്,
സ്നിത,അെിത,മണി.

ടി.എൻ്്.െഗദമ്്
മാന്്ാർ്്:ചോച്്്വീട്്ിൽ്്
(രോരിസദനം)രരരത
നായരോരിനാഥൻ്്നാ
യര്ചെഭാരയ്െി.എൻ്്.െ
േദമ്് (74)അന്്രിച്്്.
സംസ്ക്്ാരം ഇന്്് രാ
വിചലഒൻരതിന്വീട്്്വ
ളപ്്ിൽ്്.മക്്ൾ്്:രോരക്
മാർ്്, െയക്മാർ്്. മര്മ
ക്്ൾ്്: ആോലത (ചര
എസഇ്ബി ഹരിപ്്ാട)്,
രാെപേ്ീ (സബ് രെി
സപ്െ്ാർ്്ഓഫീസ,്തിര്ര
ങ്്ാെിമലപ്്്റം).

രാധാക്ഷ്ണൻനായർ
െങ്്നാരേരി:രായിപ്്ാ
ട്രണ്്ാട്്്െയനിവാസി
ൽരാധാക്ൈണ്ൻനാ
യർ(ഓമനക്്്ട്്ൻ-73)
അന്്രിച്്്.സംസര്ാരം
നെത്്ി.ഭാരയ്:ഉൈആർ
നായർ(379എൻഎസ്
എസ് വനിതാസമാെം
പര്സിഡ്്്്).മക്്ൾ:െ
യേങ്്ർ,വിെയലക്്്മി,
െയപേ്ി. മര്മക്്ൾ:പ്
െ,വിമൽക്മാർ,വിെയ
ക്മാർ.

എൻ.ലവണ്ലോരാൽ
െങ്്നാരേരി: സിരി
ഐരനതാവ്വാഴപ്്ള്്ി
ക്രന്്രറമ്്ിൽ എൻ.
രവണ്രോരാൽ (രവ
ണ്െീ -82)അന്്രിച്്്.
സംസര്ാരം നെത്്ി.
നാലരരതിറ്്ാണ്്്രാർ
ട്്ിയ്ചെസന്്തസഹൊ
രിയായി രറതീർന്് ര
മ്്്യ്ണിസ്്്്്ംസര്നഹസ
മ്്ന്്ന്മായിര്ന്്്. മ
ത്മ്ല, ൌൺ സിരി
ഐ പബ്ാഞ്്്രള്ചെ
ചസപര്ട്്റി, ൌൺ അ
സി. ചസപര്ട്്റി, രോക്്
ൽ ചസപര്ട്്റി, െങ്്നാ
രശ്്രി മണ്്ലം രമ്്റ്്ി
അംേം,എഐെിയ്സി
നിർമ്്ാണചോഴിലാളി
യ്ണിയൻ താല്ക്്്
രോയി്്്്ചസപര്ട്്റി,ത
ട്്്രെ ചോഴിലാളി യ്
ണിയൻ, ഓരട്്റിക്്
ചോഴിലാളിയ്ണിയൻ,
രർൈരചോഴിലാളിയ്
ണിയൻത്െങ്്ിയ ചപ്െ
ഡ്യ്ണിയൻസംഘെ
നരള്ചെ രനത്നിരയി
ലം്പര്വർത്്ിച്്രവണ്
രോരാൽ ദീർഘരാലം
െങ്്നാരേരി സിരി
ഐമണ്്ലംരമ്്റ്്ിഓ
ഫീസ്ചസപര്ട്്റിയായം്
പര്വർത്്ിച്്്.രാർട്്ിഓ
ഫീസിൽ നിന്്്ം വീട്്ി
രലക്്്മെങ്്്രപ്്ൾക്
ഴഞ്്്വീണസഖാവ് ര
ണ്്്വർൈമായി െിരി
ത്്യിലായിര്ന്്്.രവർ
രാെിൽസിരിഐെങ്്
നാരശ്്രിമണ്്ലംരമ്്
റ്്ി അോധമായ ദഃ്ഖം
രരഖചപ്്ട്ത്്ി.ഭാരയ്:ര
നരമ്്ചോല്്ംആപേ്മം
ക്ളത്്്ങ്്രക്ടം്ബാം
േം.മക്്ൾ:പര്സാദ,്ബാ
ബ,്സ്ൊത,ബിന്്്.മ
ര്മക്്ൾ: സതി, മിനി,
രോമൻ,അരവിദ്്ൻ.

രാശ്്ാല:സരോദരി
യ്ചെവീട്്ിന്മ്രളി
രലക്്് ൊഞ്്് നി
ന്്മരംമ്റിച്്്മാറ്്്
ന്്തിനിചെയ്വാവ്
മരത്്ിൽനിന്്്വീ
ണ് മരിച്്്. ഉച്്ക്്െ
ചെക്്ിട്്വിളവീട്്ിൽ
ധർമയ്്ൻനാൊർമ
രൻ ഡി. സ്രര
ൈക്്മാറാ(40)ണ്മ
രിച്്ത.് ഞായറാഴച്്്
ഉച്്യക്്്്ചവങ്്്ളത്്്ള്്സരോ
ദരിൈീബയ്ചെവീട്്ിൽവച്്ായിര്
ന്്്സംഭവം.ആസബ്രറ്്്്സ്ൈീ
റ്്്ചോണ്്് രമഞ്് വീെിന്പ്റ
രത്്യക്്്്ൊഞ്്്നിന്്മരംരമ
ൽക്്്രയിൽവീഴാതിരിക്്ാൻമ
രംമ്റിച്്്രയറ്ചരട്്ിഇറക്്്ര

യായിര്ന്്്.എന്്ാ
ൽചവട്്ിയിറക്്ിയമ
രത്്ിച്്് രക്്ണം
രയറിൽ നിൽക്്ാ
ചതഇയാള്ചെരദഹ
ത്്് വന്്െിക്്്രയാ
യിര്ന്്്. അരരെം
നെന്്യ്െചന ബ
ന്്്ക്്ളം് നാട്്്രാ
രം്രെർന്്്ഇയാചള
ചനയ്്ാറ്്ിൻരരെില്്ാ
ആശ്രപത്ിയിചല

ത്്ിചച്്ങ്്ിലം് െീവൻ രക്്ിക്്ാ
നായില്്. രോർച്്റിയിൽസ്ക്്ി
ച്്ിര്ന്്മ്തരദഹംരോസ്്്്്രോർ
ട്്ത്്ിന്രേൈംഇന്്ചലബന്്്
ക്്ൾക്്് വിട്്്ചോട്ത്്്. ഭാരയ്:
ൈീബ.മക്്ൾ:അമല്(10)അഭിെി
ത്(8).

ഒറ്്പ്്ാലം:രവങ്്രേ
രിയിൽവീട്്ിൽരളി
ക്്്ന്്തിനിചെ ൈാ
ൾരഴ്ത്്ിൽക്ട്
ങ്്ിവിദയ്ാർ്്ഥിനി മ
രിച്്്. അമ്്ലപ്്ാറ
രവങ്്രശ്്രി രള്്ി
ക്്്ന്്്രറമ്്്വീട്്ിൽ
പര്ദീരിച്്്യം് പര്ീ
െയ്ചെയം് മരൾ
അഭിന(9)യാണ് മ
രിച്്ത.്ഞായറാഴെ്
ഉച്്ക്്ാണ്സംഭവം.
രളിക്്്ന്്തിന്രവണ്്ിവാതിലെ
ക്്്ന്്തിനിചെ അബദ്്ത്്ിൽ
ൈാൾരഴ്ത്്ിൽക്ര്ങ്്്രയാ
യിര്ന്്്.ഭക്്ണംരഴിക്്്ന്്തി

നായി അരന്വൈിച്്
രപ്്ഴാണ് രഴ്ത്്ി
ൽൈാൾക്ട്ങ്്ിയ
നിലയിൽ അഭിന
ചയ രണ്്ത്്ിയത.്
ത്െർന്്്രണ്്ിയംപ്
റചത്്സവ്രാരയ്ശ്ര
പത്ിയിൽപര്രവേിപ്്ി
ചച്്ങ്്ിലം് െീവൻ ര
ക്്ിക്്ാനായില്്. തി
ങ്്ളാഴെ് രാലക്്ാട്
ചവച്്്രോസ്്്്്രോർട്്ം
ചെയത് രേൈം മ്ത

രദഹംബന്്്ക്്ൾക്്്വിട്്്നൽ
രി.രണ്്മംേലംഎഎൽരിസ്ക്
ളിചലനാലാംക്്ാസ്വിദയ്ാർഥിയാ
ണ്അഭിന.സരോദരി:അന്പേ്ീ.

മരംമുറികുുുനുുതിനിടെ
വീണുമരിചുുു

സരുേഷ ്കമുാർ

ഷാൾകഴ്ത്്ിൽക്ട്ങ്്ി
വിദ്യാർ്്ഥിനിമരിച്്്

അഭിന

സലോെിനി
ചോല്്ം:തിര്മ്ല്്വാരം
വിൈണ്ത്്്രാവ്നേർ
രതിചനട്്്മ്റിെയചഡ
യ്ലിൽസരോെിനി(74)
അന്്രിച്്്.മരൾ:െയ
െപദ്്്രദവി. മര്മരൻ:
രി.ബാബ് (എസബ്ി
ഐ).

എച്്്.ന്റ്ദ്്ീൻക്ട്്ി
ോസത്ാംരോട്്:റിട്്.സ
ബ് റെിസപ്െ്ാർ ദാറ്സ്്
ലാമിൽ എച്്്.ന്റ്ദ്്ീൻ
ക്ട്്ി(75)അന്്രിച്്്.ര
ബറെക്്ംനെത്്ി.ഭാരയ്:
എം.അസ്മാബീവി (റി
ട്്.അധയ്ാരിര, ചെഎം
എച്്്എസ് ോസത്ാം
രോട്്).  മക്്ൾ: നെീം
(രഞ്്ായത്്്),നവാസ്
(എഇ, ചരഎസഇ്ബി),
നിസാം (ചസപര്രട്്റിയ
റ്്്). മര്മക്്ൾ: മാെിദാ
ഖാൻ (ചരഡബ്്്യ്എ),
നദീറാബീവി(െിചരഎം
എൻെിനീയറിങ് രോള
ജ)്, രോ.ഫാത്്ിമ അ
സനാർ.

ഒ.ജൊന്്ച്്ൻ
രരിക്്ം:ഐപ്്ള്്്ർ
ചോല്്ംരക്്ട്്്വീട്്ിൽഒ.
ചോന്്ച്്ൻ(67)അന്്
രിച്്്.ഭാരയ്:വിലങ്്റഅ
യത്്ിൽലീലാമ്്.മക്്
ൾ: ൈീബ ചോന്്ച്്ൻ
(അധയ്ാരിര, മാർഇവ
നിരോസ്ബരഥനിരല
യപ്രം), ൈിരോ ചോ
ന്്ച്്ൻ(ആർമി).

രത്നമ്്
രറ്്ാനം: ഭരണിക്്ാവ്
ചോച്്്മണ്്്ർ രരരത
നായ രരേവരിള്്യ്
ചെഭാരയ്രത്നമ്്(83)അ
ന്്രിച്്്.മക്്ൾ:ഇദ്്ിരാ
രദവി, രമാരദവി, രോഹ
ൻക്മാർ,രോരക്മാർ,
സ്മാരദവി.

വി.ജൊന്്മ്്ാൾ
ചവളിയം:നട്ക്്്ന്്് രമ
ലതിൽ പ്ത്്ൻവീട്്ിൽ
വിമ്ക്് ഭെൻ രരരത
നായചര.രാെപ്്ൻആ
ൊരിയ്ചെ ഭാരയ് വി.
ചോന്്മ്്ാൾ (87)അ
ന്്രിച്്്. സംസര്ാരം
നെത്്ി.  മക്്ൾ:സര
സമ്്ാൾ, ത്ളസി ആ
ൊരി, രോഹനൻ ആ
ൊരി,പ്ൈര്വല്്ിഅ
മ്്ാൾ (ആർമി, നാേ
ലാൻഡ)്, രവണ്രോ
രാലൻ ആൊരി, അ
രോരൻആൊരി, രാ
ധാക്ൈ്ണൻ ആൊ
രി,രരരതനായവിെയ
ൻആൊരി.

ചപ്ദ്്ൻ
ചെട്്ിക്ളങ്്ര:രണ്്മം
േലംവെക്്് പേ്ീനിലയ
ത്്ിൽെപദ്്്ൻ(61)അ
ന്്രിച്്്. ഭാരയ്: സരസ
മ്്.

ജൊന്്മ്്
രോയിവിള:ചെപര്ാച്്ം
വീട്്ിൽരരരതനായനാ
ണ് ഷവദയ്ച്്് ഭാരയ്
ചോന്്മ്് (97) അന്്
രിച്്്. മക്്ൾ:ഇദ്്ിര,
രാെൻ,രാധാമണി,ത
ങ്്ച്്ി,അയ്്പ്്പര്സാദ,്
ൈീല, േബരിനാഥപര്
സാദ,്  െയലക്്്മി, ര
രരതനായഹരി. മര്മ
ക്്ൾ:ഇദ്്ിര,േിവദാ
സൻ, േേിധരൻ,ത്ള
സി, ബിന്്്, സ്ധാരര
ൻ, രരരതനായവാസ്
രദവൻ.

ജബൻസിേിലോസഫ്
ചോട്്ാരക്്ര: ത്ക്്ണ്്
മംേൽ പ്ൈര്മംേലം
ബിന്ഭവനിൽ ചബൻ
സിലി രോസഫ് (74)
അന്്രിച്്്.ചോട്്ാരക്്
രചെറ്രരവെക്്െത്്്
ക്ടം്ബാംേമാണ.് ഭാ
രയ്: റാന്്ി പ്വൻമല
ഈട്്ിക്്്ട്്ത്്ിൽരരര
തയായസ്സി.മക്്ൾ:
എലിസബത്്്രോർജ,്
രോസഫ് ചബൻസിലി,
രോൺചബൻസിലി,ര
രരതയായ ഏലിയാമ്്.
മര്മക്്ൾ: രോർജ്
സര്റിയ, എലിസബ
ത്്് രാജ് (ഇര്വരം്
ഡൽഹി),സീനരോൺ
(എംെിഎം സക്്ൾ,
ചോട്്ാരക്്ര).

ഷീബ
രിഴരക്്രല്്െ:ഉപ്്്ട്ഉള
ള്ർപ്റത്്്വീട്്ിൽസ്
രരൈബ്ാബ്വിച്്് ഭാ
രയ്ൈീബ(39)ചെഷന്്
യിൽഅന്്രിച്്്.  മക്്
ൾ:നിഥിൻ,നിഖിൽ.

ബബജ്ജഫേിക്സ്
ക്ണ്്റ: ചവള്്ിമൺര
െിഞ്്ാറ് പ്ൈര്വിലാ
സത്്ിൽഷബജ് ചഫ
ലിക്സ്(53)അന്്രിച്്്.
ഭാരയ്:രെന(േവ.എച്്്എ
സഎ്സ,് അഞ്്ാലം്മ്
ട)്.മക്്ൾ:റിയ,ദിയ.

ക്ട്്ൻരിള്്
രതവന്്്ർ:എരസ്്്്റ്്്െം
ക്ൈൻആല്വിള വീട്്ി
ൽക്ട്്ൻരിള്്(85)അ
ന്്രിച്്്.സംസര്ാരംന
െത്്ി. ഭാരയ്:സരസവ്തി
അമ്്.മക്്ൾ:േീതാക്
മാരി,രോരക്മാർ.മര്
മക്്ൾ: േേിധരൻ രി
ള്്,വിെയക്മാരി.

ക്ഞ്്മ്്ലോർജ്
പ്ത്്്ർ:ചതക്്്ംപ്റം
ചനല്്ിപ്്ള്്ിൽ രരരത
നായഷവ.രോർെിച്്്
ഭാരയ്ക്ഞ്്മ്്രോർജ്
(96) അന്്രിച്്്. സം
സര്ാരംനെത്്ി.  മക്്
ൾ: രബബിരോൺ(വി
മ്ക്് ഭെൻ), ബാബ്
രോൺ,ലീലാമ്്,ഓമന,
വൽസല, രരരതനായ
രോൺ.മര്മക്്ൾ:രപ്േ
സി രോൺ (രാെസ്്ാ
ൻ),ക്ഞ്്്രോൾ, ചെ
സി(മസക്്്റ്്്),തങ്്ച്്ൻ
(വിമ്ക്്ഭെൻ),രോയി
(ബഹറ്ിൻ),ക്ഞ്്്രോ
ൻ.

ജക.അർജ്നൻ
രിഴരക്് രല്്െ: ചരഎ
സആ്ർെിസിറിട്്.ഷപ്ഡ
വർമറവ്ർമ്റിരിരോ
ർ ഭവനിൽ ചര.അർജ്
നൻ(80)അന്്രിച്്്.ഭാ
രയ്:രരരതയായലില്്ി.മ
ക്്ൾ:രിരോർക്മാർ,
രവിതാക്മാരി(രോമി
രോആശ്രപത്ി,രരവ്
ർ), രല (എൽരിഎസ,്
രഴങ്്ാലം), സ്രയ്രല.
മര്മക്്ൾ: സ്നിൽക്
മാർ,ൈിബ,് മണിക്്്ട്്
ൻ.

എൻ.സി.വിെയമ്്
െവറ:രന്്നരമക്്ാട്പ്
ത്്ാഴത്്്മഠത്്ിൽേേി
ധരൻ രിള്്യ്ചെ ഭാരയ്
എൻ.സി.വിെയമ്് (69)
അന്്രിച്്്.മക്്ൾ:രോ.
ഹരിേങ്്ർ,പേ്ീേങ്്ർ.മര്
മരൾ:രമയ്രമരോൻ.

ജൊടിയൻ
പ്തിയവിള: മായാഭവ
നം ചോെിയൻ(73)അ
ന്്രിച്്്.മരൾ:മായരോ
ൾ.

ഡി.ബാബ്
രര്നാേപ്്ള്്ി: ആദി
നാട്ചതക്്്പ്ത്്ൻത്
റയിൽഡി.ബാബ് (67)
അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:സ്ധ.
മക്്ൾ: സന്്്യ, സ്നി
ത,ദിരനൈ,്േയ്ാമ.മര്മ
ക്്ൾ:േിവപര്സാദ,്അ
നീൈ,്സരോജ.്

തങ്്മ്്യമ്്
ക്ഴിമതിക്്ാട:്െര്വിള
പ്ത്്ൻവീട്്ിൽരരരത
നായമാധവൻരിള്്യ്
ചെഭാരയ്തങ്്മ്്യമ്്(89)
അന്്രിച്്്.സംസര്ാരം
നെത്്ി.  മക്്ൾ:രാരെ
പദ്്്ൻരിള്്, രോഹനൻ
രിള്്,രനരമ്്യമ്്,വി
െയൻരിള്്.മര്മക്്ൾ:
രാധാമണിയമ്്, ലതിര
ക്മാരി, ബാബ്ക്്്ട്്ൻ
രിള്്,രരരതയായസര
സവ്തിയമ്്.

ടി.െി.ശാന്്ാലദവി
രരവ്ർ:രോട്്പ്്്റംഅ
മ്്ലത്്്ംവീട്്ിൽ െി.െി.
ോന്്ാരദവി(85)അന്്
രിച്്്.

ലോഹൻദാസ്
രര്നാേപ്്ള്്ി:രരല്്ലി
ഭാേം രാലവിളയിൽ
രോഹൻദാസ് (78) അ
ന്്രിച്്്. ഭാരയ്: രരരത
യായവിെയമ്്.മക്്ൾ:
സ്ലഭാരദവി, ജ്വൽ
രോഹൻ,രോൾഡ്രോ
ഹൻ, ത്ൈാര, രരരത
നായമഞജ്്രോഹൻ.മ
ര്മക്്ൾ: പേ്ീമ്ര്രൻ,
ദീര,ആരയ്,രരരതനായ
രാെീവൻ.

ജ്റ്്്ല്്
രര്നാേപ്്ള്്ി:മര്ത്ർ
ക്ളങ്്രചതക്്്സ്ദ്്ര
രശ്്രിൽരരരതനായഏ
ണസ്്്്ിച്്് ഭാരയ് ചസ്്്്ല്്
(80)അന്്രിച്്്.മരൻ:
ൈാെി.മര്മരൾ:ബീന.

എൻ.വിെയക്മാർ
ക്ണ്്റ: ചരര്മ്്്ഴപ്
ന്ക്്ന്്്ർവിെയ്ഭവന
ത്്ിൽ എൻ.വിെയക്
മാർ(65)അന്്രിച്്്.ഭാ
രയ്:സരസവ്തി.  മക്്ൾ:
എബിൻവിെയ,്നിബി
ൻവിെയ.്മര്മരൾ:വർ
ൈഎബിൻ.

സരസ്വതി
മാരവലിക്്ര: അറ്ന്്്
റ്്ിമംേലംേയ്ാമളാലയം
രരരതനായചര.ആർ.
ഭാർേവച്്്ഭാരയ്സര
സവ്തി(87)അന്്രിച്്്.
മക്്ൾ: സലീല (ഭിലാ
യ)്, േീത, െയൻ, െയ
രാൽ.

സരസമ്്
പ്ത്്്ർ:ആറ്്്വാരശ്്രി
രമരലചോട്്്വള്്ിൽവീ
ട്്ിൽ രരരതനായ േിവ
രാമരിള്്യ്ചെഭാരയ്സ
രസമ്്(82)അന്്രിച്്്.
മക്്ൾ: െേദമ്്, രമണ
ൻ,വിപര്മൻരിള്്,ബാ
ഹ്രലയൻരിള്്,ഷൈ
ലെ.മര്മക്്ൾ:മ്രളീധ
രൻരിള്്,രത്്ക്മാരി,
സരസവ്തിയമ്്, രരരത
രായ േയ്ാമള, രോരാല
ക്ൈണ്രിള്്.

അമീന
രന്്ന:രോലഹാരിസ്മ
ൻസിലിൽ(മണപ്്്ഴയി
ൽ) ഹാരിസിച്്് ഭാരയ്
യം്രന്്നമനയിൽമഠ
ത്്ിൽ ൈംസ്ദ്്ീൻ ക്
ഞ്്ിച്്്യം് രാരിൈാ
യ്ചെയം്മരള്മായഅ
മീന(21)അന്്രിച്്്.ര
ബറെക്്ംനെത്്ി.

ഭവാനിയമ്്
ക്ളക്്െ:പ്വറ്്്ർ ഈ
സ്്്്് ചോയര്യിൽ വീട്്ി
ൽഭവാനിയമ്്(84)അ
ന്്രിച്്്.മക്്ൾ:മണിയ
മ്്,രോമരാെൻരിള്്,
രോരിനാഥൻരിള്്,രാ
രെപദ്്്ൻരിള്്.മര്മക്്
ൾ: വിേവ്നാഥൻ, വസ
ന്്,േിരിെ,രരരതയായ
ഉൈാക്മാരി.

ലോലോൻ
ോസത്ാംരോട്്:രള്്ി
രേരിക്്ൽ വാഴപ്്ിള്്ി
െംക്ൈന്സമീരംെര്
വിളയിൽരെിഞ്്ാറ്്തി
ൽ രോർെിച്്്യം് ലി
സിയ്ചെയം്മരൻരോ
രോൻ (32)അന്്രിച്്്.
സംസര്ാരംനെത്്ി.

ആരിഫാബീവി
ചോല്്്ർവിള: രള്്ിമ്
ക്്് മഹാത്്ാനേർ–116
രട്്ാണിയഴിരത്്് വീട്്ി
ൽരരരതനായരാസിം
ക്ഞ്്ിച്്്ഭാരയ്ആരി
ഫാബീവി (63)അന്്രി
ച്്്.രബറെക്്ംനെത്്ി.
മക്്ൾ:ൈാെഹാൻ,സ്
ധീർ,സബീന,സ്നീബ,്
രരരതയായ ന്ർെഹാ
ൻ. മര്മക്്ൾ: രമറ്ദ്്ീ
ൻ,നിസാമ്ദ്്ീൻ,റഹ്മ
ത്്്ബീവി,ൈംല,സ്റ്
മി.

സരസ്വതിഅമ്്
ക്റ്്ിവട്്ം: രന്്ന മ്ല്്
രക്്രിേേിഭവനിൽര
രരതനായ ഭാസര്രൻ
നായര്ചെഭാരയ്സരസവ്
തിഅമ്് (90)അന്്രി
ച്്്.സംസര്ാരംനെത്്ി.
മരൻ: രരരതനായ േ
േിധരൻനായർ.

ജക.ഹരിദാസൻ
രന്്ന: െിറ്്്ർ ചോച്്്
ക്രന്്ൽചര.ഹരിദാസ
ൻ(56)അന്്രിച്്്.സം
സര്ാരംനെത്്ി.ഭാരയ്:
സ്രോെന.മക്്ൾ:ഹ
രിത,രദവ.്

എൻ.ലോരാേൻ
രര്നാേപ്്ള്്ി: ചോെി
യ്ർ രഞ്്ായത്്് മ്ൻ
പര്സിഡ്്്് ചെട്്ിരശ്്രി
ൽ എൻ.രോരാലൻ
(94)അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:ര
രരതയായചര.രത്്(റി
ട്്.അധയ്ാരിര).  മക്്
ൾ: സി.െി.പര്ദീപക്്മാ
ർ (റിട്്.അഡീൈനൽ
ചസപര്ട്്റി ചസപര്രട്്റി
യറ്്്),രോ.സി.െി.ൈീല
(പര്ിൻസിപ്്ൽ,േവ.എ
ച്്്എസഎ്സ്നാേര്ർ
ആറ്്ിങ്്ൽ),സി.െി.അ
നിത (പര്ിൻസിപ്്ൽേ
വ.രോളി ചെകന്ിക്
രോളജ)്, സി.െി.പേ്ീര
ല (ബാങ്്്ഓഫ്ബരോ
ഡ,രായംക്ളം).മര്മ
ക്്ൾ:ചര.എൽ.ബിന്്്
(അധയ്ാരിര, ബിഎ
ച്്്എസഎ്സ്രര്നാേ
പ്്ള്്ി), െി.ആർ.ലാലൻ
(റിട്്.എൻെിനീയർ െി
പത്ാഞെ്ലിസ്്്്്ഡിരോ),
വി.െി.േേി, അഡവ്.വി.
ചര.അെിത്്്.

താജ്ദ്്ീൻ
ചോല്്ം:രനമ്ട്്ിൽരിഴ
ക്്തിൽതാജ്ദ്്ീൻ(67)
അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:സമീന
ത്്്.  മക്്ൾ: ചസയഫ്്
നിസ,സഫീർ,താജ്നി
സ,തസ്ലീമ.്മര്മക്്ൾ:
ൈംസ്ദ്്ീൻ,േീെ,ഉക്്ാ
ൈ.്

എസ്.ധർമലദവൻ
രല്്്വാത്ക്്ൽ:രമവന
രക്്ണം(ഊറ്്്ക്ഴിയി
ൽ) ലതിരാനിവാസിൽ
എസ.്ധർമരദവൻ (71)
അന്്രിച്്്.

എസ്.രത്്െ
ചോല്്ം:ചതരക്്വിളെി
റാരെരിയിൽചതരക്്ന
േർ–269ൽരോ.രോ
മച്്്ഭാരയ്എസ.്രത്്
െ (59) അന്്രിച്്്. മ
ക്്ൾ: രോ.പേ്ീരഞെ്ി
നി,ഹരിപര്ിയ,ക്ൈണ്
പര്ിയ.മര്മരൻ:ബാലാ
െിരാജ.്

ഏേിക്്്ട്്ി
അട്്ച്്ാക്്ൽ: െിറയക്്്
ൽരരരതനായസാമ്വ
ലിച്്്ഭാരയ്ഏലിക്്്ട്്ി
(83)അന്്രിച്്്.മക്്ൾ:
ആലീസ് ബാബ,് ബാ
ബ്ക്്്ട്്ി, രോസ,് രബ
ബിക്്്ട്്ി,ൈാെി,സാലി.
മര്മക്്ൾ:ബാബ,്സ്
സൻബാബ,്മിനിരോ
സ,്ചറൻസിൈാെി,അ
െി.

രി.നാണ്
ഏഴംക്ളം:െര്വിളയി
ൽരി.നാണ്(97)അന്്
രിച്്്.ഭാരയ്:രരരതയായ
ോരദ.മക്്ൾ:രതന്മ്്,
തയ്ാേരാെൻ,വിെയൻ,
രോഭന, രോമരാെൻ,
പ്ൈര്,രാെീവൻ.മര്മ
ക്്ൾ:രമണി,ഓമന,ര
മലാസനൻ, െയന്്ി, മ
രോഹരൻ,േിരിെ,രരര
തനായഎ.രി.രോരാല
ൻ.

രി.സി.ലോമസ്
ചതള്്ിയ്ർ: മാലയിൽ
അണ്്പത്മണ്്ിൽരി.സി.
രോമസ്(ബാബ്ക്്്ട്്ി-
73)അന്്രിച്്്. ഭാരയ് :
ക്റി യന്്്ർ െക്്്ത
റ രാവം്ത്ണ്്ി യിൽ
ഓമന.മക്്ൾ:ബീന,
ബിൻസി.  മര്മരൻ:
രിെങ്്ന്്്ർചവട്്ി ക്്
ൽ െരി വ്രറമ്്ി ൽ
ൈാെി.

ലെക്്ബ്വർഗീസ്
തിര്വല്്:ത്രലരേരിര
ല്്്ർവീട്്ിൽരെക്്ബ്വ
ർേീസ് (തമ്്ാച്്ൻ–79)
അന്്രിച്്്. ഭാരയ്: രവി
യ്ർമറ്്മലസരത്്ൈ്ഭ
വനിൽദിന.്മക്്ൾ:മ
രോജ്(ക്ഷവത്്്),ര
രരതനായവിരോദ.്മര്
മക്്ൾ:പേ്ീബ,പര്ിയ.

െി.െനാർദ്്നക്്്റ്പ്്്
അട്ർ: ച്രര്ക്ട് ല
ക്്്മിനിവാസിൽെി.െ
നാർദ്്നക്്്റ്പ്്് (90)
അന്്രിച്്്.സംസര്ാരം
നെത്്ി.ഭാരയ്:വിെയല
ക്്്മി.മക്്ൾ:ചെ.അനി
ൽ (ലക്്്മിഷഫനാൻ
സിരയഴസ്)്,ചെ.സ്നി
ൽ(ലക്്്മിരോളിമർഇ
ൻഡസപ്െ്ീസ)്. മര്മക്്
ൾ:രവിത(അധയ്ാരിര,
എസഎ്ൻവിഹയർചസ
ക്്ൻഡറിസക്്ൾ,അ
ങ്്ാെിക്്ൽ),െിപത്(അ
ധയ്ാരിര, േവ.എൽരി
എസ,്ചനല്്ിമ്രൾ).

ക്ഞ്്്ലോൻ
റാന്്ി: ത്ണ്്ിയിൽ ക്
ഞ്്്രോൻ (78)അന്്
രിച്്്.ഭാരയ്:ആലപ്്ാട്്്ര
രരതയായക്ഞ്്്ഞ്്
മ്്.മക്്ൾ:ബിെിലി,ചറ
െി, ചലെി. മര്മക്്ൾ:
ബാബ,്ആേ,അഞജ്.്

സരസ്വതി
ചരരിങ്്നാട:്രോത്്െി
തറയിൽവീട്്ിൽരരരത
നായക്ട്്പ്്ച്്്ഭാരയ്സ
രസവ്തി(67)അന്്രിച്്്.
സംസര്ാരം നെത്്ി. മ
ക്്ൾ:രലഖ,െയ.

ടി.ബഷീർ
തിര്വല്്: മ്ത്്്ർ ത്
ണ്്ിയിൽ രളത്്ിൽ െി.
ബൈീർ(68)അന്്രിച്്്.
രബറെക്്ംനെത്്ി.ഭാ
രയ്സ്രലഖബീവി.മക്്
ൾ:ൈാൻ,ഷൈൻ.മര്മ
രൾ:ൈബന്.

ചിന്്മ്്
ക്െേനാട:്തറയിൽരി
ഴരക്്തിൽ െി.ഒ. മത്്ാ
യിയ്ചെ ഭാരയ് െിന്്മ്്
(81)അന്്രിച്്്.ക്െേ
നാട് ചോല്്ംരറമ്്ിൽ
ക്ടം്ബാംേമാണ.്മക്്
ൾ:സാoമാതയ്,്സ്ജ്മാ
തയ്,്റ്ബിമാതയ്ം,സിസ്്്്
ർലിഡിയ.

ലമരിക്്്ട്്ി
തിര്വല്്:എസബ്ിെിറി
ട്്.മാരനെർരോലത്്്ര
ളത്്ിൽ രരരതനായ
ചര.ചെ.രോണിച്്് ഭാ
രയ്രമരിക്്്ട്്ി(91)അന്്
രിച്്്.തലവെിമാമ്ട്്ിൽ
ക്ടം്ബാംേമാണ.്മക്്
ൾ: രോൺസി, ചബൻ
സി,ആനി,രരരതനായ
രോൻസി. മര്മക്്ൾ:
ക്മ്്നാട് രാനരത്്ി
ൽരോർജ്രോസഫ,്നി
രണം മട്്യക്്്ൽ രള്്
ത്്്എം.എ.ഈരോ,മ
ണി,മഞജ്.്

എം.ജെ.ലോസ്
ഇലവം്തിട്്:മ്ള്്ൻവാ
ത്ക്്ൽ (ബി ആൻഡ്
ബിരോരട്്ജ,്ചരണ്്്ക്്
ര)എം.ചെ.രോസ്(60)
അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:രാധാ
മണി.മക്്ൾ:ബിൽദാദ,്
ബിബീൈ.് മര്മക്്ൾ:
സവ്പന്,പര്ിയങ്്.

അന്്മ്്
തിര്വനന്്പ്രം: മ്ട്്െ
െിചര ദിവാരരൻ രോ
ഡിൽഷെതനയ്ോർഡ
ൻസിൽതട്്ാമണ്്ിൽര
രരതനായ െി.െി.രോമ
സിച്്് ഭാരയ് അന്്മ്്
(ക്ഞ്്്ഞ്്മ്്-79)അ
ന്്രിച്്്.നിരണംവാഴപ്്
ള്്ിൽ ക്ടം്ബാംേമാ
ണ.്മക്്ൾ:ബിെി(യ്എ
സ)്,സെി(ദ്ബായ)്.മര്
മക്്ൾ:ഐസി (യ്എ
സ)്,രോ.ചെസി(ദ്ബാ
യ)്.

രാജ്
രതക്്്രോട:്ത്മ്്ാക്്്
ളംരതക്്െയിൽവീട്്ിൽ
രാജ് (61) അന്്രിച്്്.
സംസ്രാരംനെത്്ി.ഭാ
രയ്: രോസമ്്. മക്്ൾ:
ഷൈജ,്ഷബജ.്മര്മ
ക്്ൾ:രോളി,സിന്്്.

ജെയ്ച്്ൽ
ഓമല്്്ർ:പ്ത്്ൻരീെിര
വെക്്് അര്വിക്്ൽ
രോെി രോർെിച്്് ഭാ
രയ്ചറയച്്്ൽ(38)അന്്
രിച്്്. സംസര്ാരം രി
ന്്ീട.്

ടി.എ.ലോർജ്
ഓമല്്്ർ:മഞ്്നിക്്ര
ഷതപ്്റമ്്ിൽ െി.എ.
രോർജ് (92)ചോൽക്്
ത്്യിൽ അന്്രിച്്്.
സംസര്ാരംരിന്്ീട.്ഭാ
രയ്:പ്ല്്ാട്മങ്്ാട്്്രോളി.
മക്്ൾ: െിജ,്സജ,് റീ
ന, െീന. മര്മക്്ൾ:എ
മി,ചഡയസ്ി,ചറെി,വി
രോദ.്

രതിലദവി
മാരവലിക്്ര:രല്്ാരിമം
േലംരോട്്യക്്്പ്്്റത്്്
രതിരദവി(57) അന്്രി
ച്്്. മക്്ൾ: ആർ.രമയ്,
ആർ.രരൈമ്.മര്മക്്ൾ:
ബിജ് രിള്്, െയക്
ൈണ്ൻചര.രിള്്.

അച്്ാമ്്
ചെന്്ീർക്്ര: പര്റ്്ിവിള
യിൽ രരരതനായ രി.
ചെ.രാപ്്ിയ്ചെഭാരയ്അ
ച്്ാമ്് (രപ്േസി-79) അ
ന്്രിച്്്. മക്്ൾ: റവ.
ഷൈജ്രി.രോൺ(മർ
ര്ത്മ്്ാ യ്വെനസ
ഖയ്ം മ്ൻ െനറൽ ചസ
പര്ട്്റി), സ്െ, രമഴസ്ി,
പര്റ്്ി.മര്മക്്ൾ:രാപ്്ച്്
ൻ,രോയി,രപ്േസി,രരര
തനായരോസഫ.്

മഞ്ജ്
രിെങ്്ന്്്ർ:ചതരക്്മാ
വം്രാലായിൽസ്രരൈ്
ബാബ്വിച്്് ഭാരയ് മ
ഞജ്് (45) അന്്രിച്്്.
സംസര്ാരംനെത്്ി.ത്
രലരേരിമണിക്ന്്ിൽ
ക്ടം്ബാംേമാണ.്മക്്
ൾ:സച്്ിൻ,േിവരാർവ
തി.

സദൻ
പ്ല്്ാട:്രഴവരിക്്ൽവീ
ട്്ിൽസദൻ(61)അന്്രി
ച്്്.ഭാരയ്:അര്ണി.മക്്
ൾ:സ്നിൽക്മാർ,സ്
നിത.മര്മരൾ:അഞെ്
ലി.

അഥീന
ക്മ്്ഴ:നാൽക്്ാലിരെി
അര്രോദയത്്ിൽ
അെിതയ്ചെമരൾഅ
ഥീന (22) അന്്രിച്്്.
സംസര്ാരം നെത്്ി.
തിര്വല്് മാകഫ്ാസ്്്്്
രോളജ് രണ്്ാം വർൈ
എംസിഎവിദയ്ാർഥിനി
യാണ.്

ആർ.കലേശൻ
അട്ർ: രഴക്ളം ചത
ങ്്്ംതാരരരല്്ലിൽവ
െര്ക്തിൽ രരരതനാ
യ രാലവക്്്റ്പ്്ിച്്്
മരൻചതങ്്്ംതാരെ
നവിദയ്ാരരപദ്്്ം മ്ൻ
രപ്രരക് ആർ.രരലേ
ൻ (58)അന്്രിച്്്. ഭാ
രയ്:ഉൈ.മക്്ൾ:യ.്അ
ഷട്്േവ്രയ്,അഖിരലൈ്
ചര.ക്റ്പ്്്.

പ്രസന്്ക്മാരി
വളളംക്ളംരെിഞ്്ാറ:്
മനക്്ൽവീട്്ിൽരരരത
നായ രാമെപദ്്്ൻരി
ള്്യ്ചെ മരൾ പര്സ
ന്്ക്മാരി(65)അന്്
രിച്്്. സംസര്ാരം നെ
ത്്ി.

ലോൻവർഗീസ്
െിറ്്ാർ:വയ്്ാറ്്്പ്ഴരത
രരത്്്ംമണ്്് പ്ളിയി
രലത്വീട്്ിൽരോൻവർ
േീസ് (സര്ത്ൈ് - 49)
അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:മിനി.
മക്്ൾ: ട്ബിൻ, ലിബി
ൻ,ചസ്്്്ഫിൻ.
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സാരസ്യതാരിഷ്്ം
സാരസയ്താമത്രസായനം

ഓരമ്്േക്്ിവരധ്്ിപ്്ിക്്്ന്്്
കട്്്ികളിടലപഠനകവകല്്്യ
ങ്്ളമാറന്്്്.

പപ്ായത്്ിന് അനസ്രിച്്്
തെിയിലം് തക്്്ത്്ിലം്
വയ്തയ്ാസം വരത്്്ി േരീരം
അഴകള്്്താക്്ിമാറ്്്ന്്്.
എസ.്എൻ ആയർ്വേദ
ഔഷധശാല ഉലപ്ന്്ം
Ph- 6282228687

CLASSIFIEDS
FORSALE

ഗര്ാനൈറ്്് സ്്ാബക്ൾ
Sqft 65 രപ്യക്്്്

കകരളത്്ിൽ
എവിടെയം് എത്്ിച്്്

ടൊടക്്്്ന്്്.
9562355991,
8553187507

ബിൽഡിങ്
മെറ്്ീരിയൽസ്

ഈലപജില
പരസ്യം
കെയ്്ാൻ

രന്്ക്പ്ട്ക.
9387590005
8589003187
9020531400
9048854547

nഅേവ്തി:ഗ്ര്കാരണവന്്ാമരാടൊപ്്ം
പ്ണയ്തീര്്ത്്-മദവാലയയാപത്മവണ്്ി
വരം്.ടപാത്ടവഎല്്ാകാരയ്ങ്്ള്്ക്്്ം
ഉണര്്വം് ഉമന്്ഷവം് ഉണ്്ാകം്.സങ്്
ലപ്നത്്ിനന്സരിച്്്ഉയര്വാന്്അവ
സരംവന്്്മെരം്.
nഭരണി: മംരളകര്്മങ്്ളില്് പടങ്്ട്
ക്്്ം.ധര്്മപപ്വ്ത്്ികള്്ക്്്ംപ്ണയ്പപ്
വ്ത്്ികള്്ക്്്ംസര്്വാത്്നാതയ്്ാറാ
കം്.ദീര്്ഘകാലസ്രക്്ഉമദ്്േിച്്്ഭ്മി
വാങ്്്വാന്്തീര്മാനിക്്്ം.
nകാര്്ത്്ിക:അകാരണമായഉള്്ഭയം,
അമിതമായഅന്്വിേവ്ാസംഎന്്ിവ
ഉമപക്്ിക്്ണം. മംരളകര്്മങ്്ളില്്പ
ടങ്്ട്ക്്്ം.സമ്ഹത്്ില്്ഉന്്തടരപരി
െയടപ്്ട്വാനവസരമ്ണ്്ാകം്.
nമരാഹിണി:ആപേ്യിച്്്വര്ന്്വര്്ക്്്
സാപ്്ത്്ികം ടെയ്്്വാനിെവരം്. അ
സ്്ിനാഡീമരാരപീഡകള്്ക്്്വിദഗധ്്്
െികിത്്മവണ്്ിവരം്.വിേവ്ാസവഞ്്ന
യില്്അകടപ്്ൊടതസ്ക്്ിക്്ണം.
nമകയിരം:ഉന്്തര്മായികലഹത്്ിന്
മപാകര്ത.്സവ്ത്്ംഉത്്രവാദിത്്്വത്്ി
ല്്നിന്്്ംവയ്തിെലിച്്്പപ്വര്്ത്്ിച്്ാല്്
അബധ്്വം് പണനഷ്്വം് മാനഹാനി
യം്വന്്്മെരം്.
nതിര്വാതിര:പ്രാണം. ഇതിഹാസം,
ഭാരതീയോസപ്ത്ങ്്ള്്ത്െങ്്ിയവ പേ്
ധ്്ിക്്്ന്്തിനാല്്മനസമാധാനമ്ണ്്ാ
കം്േീവിതപങ്്ാളിയ്ടെയ്ക്്ിപ്ര്്വ്്
മ്ള്്ഇെടപെല്കളാല്്മാനഹാനിഒഴി
വാകം്. വികസനപപ്വര്്ത്്നങ്്ള്്ക്്്
മനത്തവ്ംനല്്ക്വാന്്തയ്്ാറാകം്.
nപ്ണര്്തം: മാര്്ര തെസങ്്ള്് നീങ്്ി
അന്ക്ലസാഹെരയ്ങ്്ള്്വന്്്മെരം്.
കഴിവ്കള്്ക്്്അംരീകാരംലഭിക്്്ം.സ
ഹപാഠികടള കാണ്വാനം് രതകാല
സമ്രണകള്്പങ്്്ടവക്്്വാനവസരമ്
ണ്്ാകം്.
nപ്യ്്ം:സാപ്്ത്്ികവിഭാരത്്ില്് പേ്
ധ്്മകപദ്്്ീകരിക്്്വാന്്തീര്മാനിക്്്ം.
ടെയ്്ാത്് ക്റ്്ത്്ിന് അപരാധം മക
ള്്ക്്ാനിെവരം്.അപപ്തീക്്ിതമായിപ
രാേയവാര്്ത്്മകള്്ക്്ാനിെവരം്.
nആയിലയ്ം:ഏടറ്്ട്ത്്ദൗതയ്ംവിേയ
പഥത്്ില്് എത്്ിക്്്വാന്് പരസഹാ
യംമവണ്്ിവരം്.ടതാഴില്്മമഖലകമളാ
ട് ബന്്ടപ്്ട്്് െര്്ച്്കള്്ക്്് പ്ര്്ണത
കകവര്കയില്്. വിദഗമ്ധ്ാ്പമദേം
സവ്ീകരിച്്്പപ്വര്്ത്്ിക്്്ന്്ടതല്്ാംവി
േയിക്്്ം.
nമകം:സത്്ാനങ്്മളാടൊപ്്ം താമസി
ക്്്വാന്്വിമദേയാപത്പ്റടപ്്ടം്.മമല

ധികാരിയ്ടെ പപ്തിനിധിയായി പപ്വ
ര്്ത്്ിക്്്വാന്്അവസരമ്ണ്്ാകം്.സവ്
പന്ത്്ില്്കാണ്വാനിെയായകാരയ്ങ്്
ള്്അന്ഭവത്്ില്്വന്്്മെരം്.
nപ്രം: പപ്തിക്ലസാഹെരയ്ങ്്ള്്ഒഴി
ഞ്്്മാറിഅന്ക്ലസാഹെരയ്ങ്്ള്്വ
ന്്്മെരം്.പലപപ്കാരത്്ിലം്സവ്സ്്
തയം്സമാധാനവം്ഉണ്്ാകം്.പ്തിയ
ഉദയ്മങ്്ള്്ക്്് മന ത്തവ്ംനല്്ക്വാന്്
അവസരംവന്്്മെരം്.
nഉപത്ം: സഹകരണപപ്സ്്ാനങ്്ള്ടെ
സാരഥയ്സ്്ാനംഏടറ്്ട്ക്്്ം.ഉമദ്്േല
ക്്്യംപ്ര്്ത്്ീകരിക്്്ന്്ത്വഴിേനാം
രീകാരംലഭിക്്്ം.സത്്ാനങ്്ള്ടെഉന്്
തവിേയത്്ാല്്സമത്ാ്ഷംമതാന്്്ം.
nഅത്്ം:ബന്്്മിപത്ാദികള്ടെആരമ
നംസമാധാനത്്ിന്വഴിടയാര്ക്്്ം.
മാതാപിതാക്്ള്ടെആവേയ്ങ്്ള്്നിറ
മവറ്്്വാന്്സാധിക്്്ം.പ്തിയഉത്്ര
വാദിത്്്വങ്്ള്്ഏടറ്്ട്ക്്്ം.
nെിപത്:സങ്്ീര്്ണമായ പപ്ശന്ങ്്ള്്ക്്്
ോേവ്തപരിഹാരം കടണ്്ത്്്ം. അഭി
പപ്ായവയ്തയ്ാസങ്്ള്്പരിഹരിക്്ടപ്്ടം്.
വിദവ്േനങ്്ള്മായിസൗഹ്ദബന്്ത്്ി
മലര്്ടപ്്ട്വാനവസരമ്ണ്്ാകം്.
nമൊതി: വയ്വസ്്കള്് പാലിക്്്വാന്്
അമഹാരാപത്ം പപ്വര്്ത്്ിമക്്ണ്്തായി
വരം്.ഊഹകച്്വെത്്ില്്നഷ്്ംസംഭവി
ക്്്ം.വിദയ്ാര്്ഥികള്്ക്്്ഉദാസീനമമനാ
ഭാവംഉണ്്ാകം്.
nവിോഖം: ഗ്ഹനിര്്മാണപപ്വര്്ത്്ന
ങ്്ള്്മവരതയിലാക്്്വാന്്നിര്്മദ്്േം
നല്്കം്.വിഷമഘട്്ങ്്ടളതരണംടെ
യ്്്വാന്് അപേ്ാത്്പരിപേ്മം മവണ്്ിവ
രം്.പ്തിയടതാഴിലവസരങ്്ള്്വന്്്
മെരം്.
nഅനിഴം:പഠിച്്വിഷയങ്്ള്്ത്പത്ി
യാകം്വിധത്്ില്്അവതരിപ്്ിക്്്വാ
ന്്സാധിക്്്ം.പറയ്ന്്വാക്്്കള്്േ
ലപപ്ദമായിത്്ീരം്.ആസ്പത്ിതപധ്്തി
കളില്്അന്ക്ലവിേയംഉണ്്ാകം്.
nത്മക്്ട്്:സാപ്്ത്്ികലാഭംവര്്ധിച്്തി
നാല്്ഭ്മിവിലക്്്്വാന്്തയ്്ാറാകം്.ഗ്
ര്നാഥട്്്നിര്്മദേപപ്കാരംഉമദ്യാരം
ഉമപക്്ിച്്് ഉപരിപഠനത്്ിന് മെരം്.
അര്്ത്്വത്്ായവാക്്്കള്്അന്ക്ല
സാഹെരയ്ങ്്ള്്ക്്്വഴിടയാര്ക്്്ം.
nമ്ലം:രൗരവമ്ളളകാരയ്ങ്്ള്്നിഷപ്പ്
യാസം പരിഹരിക്്്വാന്് സാധിക്്്ം.

വിട്്്വീഴെ്ാമമനാഭാവത്്ാല്് ക്ടം്ബ
ത്്ില്് സമാധാനവം് സവ്സ്്തയ്മ്
ണ്്ാകം്.വിദഗധ്്്െികിത്്കളാല്്മരാര
േമനമ്ണ്്ാകം്.
nപ്രാെം:ആമരാരയ്ംത്പത്ികരമായി
രിക്്്ം.ആപര്ഹിക്്്ന്്കാരയ്ങ്്ള്്നി
ഷപ്പ്യാസം സാധിക്്്ം.അവധി കഴി
ഞ്്്ഉമദ്യാരത്്ില്്മെര്വാന്്സാധി
ക്്്ം.
nഉപത്ാെം:പധ്്തിആസ്പത്ണങ്്ളില്്
ലക്്്യപപ്ാപത്ിമനടം്.വിദയ്ാര്്ഥികള്്ക്്്
ഉത്്ാഹവം്ഉമന്്ഷവം്വര്്ധിക്്്ം.ബ
ന്്്മിപത്ാദികള്്വിര്ന്്്വരം്.
nതിര്മവാണം:അവയ്ക്്മായപണംഇ
െപാട്കളില്് നിന്്്ം ഒഴിഞ്്്മാറ്വാ
ന്് ഉള്്മപ്പരണയ്ണ്്ാകം്. വിഷമഘട്്
ങ്്ടള തരണം ടെയ്്്വാന്് പപ്മത്യക
ഈേവ്രപപ്ാര്്ത്്നകളം്വഴിപാട്കളം്
നെത്്്ം.ടതാഴില്്മമഖലകമളാട്ബന്്
ടപ്്ട്്്അപേ്ാത്്പരിപേ്മവം്യാപത്ാമല്്േ
വം്മവണ്്ിവരം്.
nഅവിട്്ം: ഉത്്രവാദിത്്്വത്്ില്് നി
ന്്്ം ഒഴിഞ്്്മാറ്ന്് പപ്വണത ഉമപ
ക്്ിക്്്വാന്്തയ്്ാറാകണം.വാക്്്ംപപ്
വര്്ത്്ിയം്തമ്്ില്്ബന്്മില്്ാത്്തി
നാല്്മാതാപിതാക്്ളില്്നിന്്്േകാരം
മകള്്ക്്്വാനിെവരം്. പക്യവിപക്യങ്്
ളില്്വളടരപേ്ധ്്മവണം.
nെതയം: വയ്ാപാരവയ്വസായസ്്ാപന
ത്്ില്്കാമലാെിതമായമാറ്്ങ്്ള്്വര്
ത്്്വാന്്തയ്്ാറാകം്.വിേദമായെര്്ച്്
കളാല്്മമലധികാരിയ്ടെസംേയങ്്ള്്
ദ്രീകരിക്്്ം.ഊഹകച്്വെത്്ില്്ലാഭ
മ്ണ്്ാകം്.
nപ്മരാര്ട്്ാതി:സ്പപ്ധാനങ്്ളായകാ
രയ്ങ്്ള്്തീര്മാനത്്ിടലത്്ിക്്്വാന്്
സാധിക്്്ം. വിേവ്സത് മസവനത്്ിന്
പപ്േസത്ിപപത്ം ലഭിക്്്ം. വിതരണരം
രംവിപ്ലീകരിക്്്വാന്്ഉത്്ാഹികളാ
യമോലിക്്ാടരനിയമിക്്്ം.
nഉപത്ട്്ാതി:മാതാപിതാക്്ള്ടെഅന്പര്
ഹാേിസ്കമളാട്ക്െി ടെയ്്്ന്് പപ്വ
ര്്ത്്നങ്്ടളല്്ാംലക്്്യപപ്ാപത്ികക
വരം്.അപാകതകള്്പരിഹരിച്്്വയ്വ
സായംപ്നരാരംഭിക്്്ം.വയ്തയ്സത്ങ്്
ളായപപ്വര്്ത്്നങ്്ള്്സമയപരിധിക്്്
ള്്ില്്ടെയത്്തീര്്ക്്ാന്്സാധിക്്്ം.
nമരവതി:ടതാഴില്്പരമായിമാനസിക
സംഘര്്ഷത്്ിന്ക്റവ്മതാന്്്ം.അ
സാധാരണവയ്ക്്ിതവ്മ്ള്്വടരപരിെ
യടപ്്ട്വാനവസരമ്ണ്്ാകം്.ആപേ്യി
ച്്്വര്ന്്വര്്ക്്്അഭയംനല്്ക്വാന്്
സാധിക്്്ം.

ഇന്്്നിങ്്ൾക്്്
ശ്രഹ്്ശ്രീ കാണിപ്്യ്്്ര
നാരായണൻനമ്്്തിരിപ്്ാട്

ശ്രവണ,സംസാര
പരിമിതിയ്ള്്വര്്ക്്്
നിഷ്കെല്്പ്ലേൻലസവനം
തിര്വനത്്പ്രം: ടൊവി
ഡ1്9വയ്ാപനത്്ിട്്്യം്മോ
ക്ഡൗണിട്്്യം്പശ്്ാത്്
ലത്്ില്്പേ്വണ,സംസാരപ
രിമിതിയ്ള്്വര്ടെ സംേയ
ങ്്ള്് ദ്രീകരിക്്്ന്്തിനം്
മോധവല്്കരണത്്ിന്മാ
യിനാഷണല്്ഇന്്സ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്ഓ
ഫ്സപ്ീച്്്ആന്്ഡ്ഹിയറിങ്
(നിഷ)് ടഹല്്പ്കലനത്െ
ങ്്ി.മകരളത്്ിടലഎല്്ാേില്്
കളിലം്ഈമസവനംലഭയ്മാ
യിരിക്്്ം. മോണ്്വിളികളം്
നപ്്ര്കളം് ടറമ്ക്ഡ് ടെ
യത്്സ്ക്്ിക്്്ന്്താണ.്ക്

ട്തല്് വിവരങ്്ള്്ക്്്
www.nish.ac.in അടല്്ങ്്ില്്
https://bit.ly/3auXgDP:തിര്വ
നത്്പ്രം,ടൊല്്ം,ആലപ്്്ഴ,
പത്്നംതിട്് 9249505723,
9496918178, 8078871318,
9061730310.

മൊട്്യം,ഇട്ക്്ി,എറണാ
ക്ളം, ത്ശ്ര്്, പാലക്്ാട:്
7994548133, 9446750983,
9061627892,9142652525.

മലപ്്്റം,മൊഴിമക്്ട,്വയ
നാട,് കണ്്്ര്്, കാസര്്മൊട്
7025065488, 9496366836,
9995459717,9061489198.

ഭാഗ്യക്്്റിനറ്ക്ക്ട്പ്്്വീണ്്്ംനീട്്ി
തിര്വനത്്പ്രം:ഏപപ്ിലഅ
ഞ്്്മ്തല14വടരനെത്്ാനി
ര്ന്് പൗരണമി (ആരഎന
435), വിനവിന (ഡബ്്ിയ്
557),സപ്ത്ീേക്്ി(എസഎ്സ്
202),അക്്യ (എടക 438),
കാര്ണയ് പ്്സ് (ടക.എന
309),നിരമല(എനആര166),
കാര്ണയ്(ടകആര441),പൗ

രണമി(ആരഎന436),വിന
വിന(ഡബ്്ിയ്558),സപ്ത്ീേ
ക്്ി (എസഎ്സ് 203) ഭാരയ്
ക്്്റികള്ടെനറ്ടക്്ട്പ്്്വീ
ണ്്്ംനീട്്ിവച്്്.

ഇവയഥാപക്മംഏപപ്ില19
മ്തല28വടരനെത്്്ം.സമ്്
രബംപര(ബിആര72)ഭാരയ്
ക്്്റിയം്ഏപപ്ില28ന് നറ്

ടക്്ട്ക്്്ം.
ഏപപ്ില15മ്തലഏപപ്ില

28 വടരയ്ള്് അക്്യ (എ
ടക441),കാര്ണയ്പ്്സ്(ടക
എന312),നിരമല(എനആര
169),കാര്ണയ്(ടകആര444),
പൗരണമി (ആരഎന 439),
വിനവിന (ഡബ്്ിയ് 561),
സപ്ത്ീേക്്ി(എസഎ്സ്206),

അക്്യ (എടക 442),കാര്
ണയ്പ്്സ്(ടകഎന313),നിര
മല(എനആര170),കാര്ണയ്
(ടകആര 445), പൗരണമി
(ആരഎന 440), വിനവിന
(ഡബ്്ിയ് 562), സപ്ത്ീേക്്ി
(എസ.്എസ്207)ഭാരയ്ക്്്റി
കളറദ്്്ടെയത്.്

ഏപര്ിൽഒന്്്മ്തൽ28വരെയ്ള്്ടിക്്റ്്്കൾറദ്്ാക്്ി

മരണത്്ില്്നിന്്്ംമരണമില്്ായ്മയിലേക്്്
ജോസ്തെറ്്യില്് സ്നിശ്്ിത

മായ മര
ണം യാദ്ശ്്ിക
മാക്മപ്ാ്ഴാണ്
നമ്്്ടെ മനസി
ടന മഥിക്്്ന്്ത.്
പി.എ. മത്്ായി
യ്ടെ കാരയ്ത്്ി
ല്് എനിക്്്ണ്്ാ
യതം് അത്ത

ടന്്യാണ.്ടെറ്പ്്ംമ്തല്്അറ്പത്വ
ര്്ഷത്്ിലധികമ്ള്്അട്പ്്ം.നിഷക്്്ളങ്്
മായസമ്നഹവം്നിഷക്പെമായപപ്കെന
ഭാവവം്മത്്ായിയ്ടെസവ്ഭാവവിമേഷ
ങ്്ളാണ.്എമന്്ക്്ാളം്പപ്ായക്്്ട്തല്
ള്്കളിക്്്ട്്്കാരന്്.ടപാത്പപ്വര്്ത്്ന
ത്്ില്്എടന്്കകപിെിച്്ാനയിച്്എട്്്
മനതാവായിര്ന്്്പി.എ.മത്്ായി.

മകാണ്്പര്സിട്്്സവ്ാതപത്്്്യസമരഭെ
ന്്പള്്ിപ്്ാട്ആരസ്്്്ിയ്ടെമകന്്മത്്ാ
യിയം്മകാണ്്പര്സ്പപ്വര്്ത്്കനായിട്്ാ
ണ്രാഷ്പെ്ീയ പപ്വര്്ത്്നംആരംഭിച്്ത.്
പ്മരാരമനെിത്്കള്്എന്്്ംഅമദ്്ഹ
ത്്ിന്ആകര്്ഷകമായിര്ന്്്.മകപദ്്്ത്്ി
ല്്െപദ്്്മേഖറിട്്്മനത്തവ്ത്്ിലം്മകര
ളത്്ില്് എം.എ. മോണിട്്് മനത്തവ്
ത്്ിലം്മസാഷയ്ലിസ്്്്്െിത്്ാരതിക്്ാരാ
യമകാണ്്പര്സ്കാര്്ഒമരമപാടലെിത്്ി
ച്്മപ്ാ്ള്് മത്്ായിയം് അവമരാടൊപ്്മ്
ണ്്ായിര്ന്്്.വയലാര്്രവി,എ.ടക.ആ്്്
ണി,എ.സി.മോസ്എന്്ീമനതാക്്ള്്യ്
ത്്്മകാണ്്പര്സിടനനയിക്്്മപ്ാ്ള്്എ
റണാക്ളം േില്്യിടല യ്വമനതാവ് മ
ത്്ായിയായിര്ന്്്.

"മപ്െഡ്യ്ണിയന്്' എന്്ത് മത്്ായി
ടക്ാ്ര് വികാരമായിര്ന്്്,ഹരമായിര്
ന്്്. പിതാവിട്്് മരണടത്് ത്െര്്ന്്്
ണ്്ായക്ടം്ബസാഹെരയ്ങ്്ള്്മത്്ായി
യ്ടെപഠനടത്്ബാധിച്്്.വിദയ്ാരഥിയാ
യിരിടക്്ത്്ടന്്വീട്കളില്്പപത്വിതര
ണത്്ിനായിവമട്ാ്ളില്യിസിട്്്കീഴി

ടലപണിക്്ാരനായി.1960ല്്തടന്്പപത്
വിതരണക്്ാര്ടെഒര്മപ്െഡ്യ്ണിയന്്
ഉണ്്ാക്്ാന്്നെത്്ിയപേ്മംഅമദ്്ഹത്്ി
ടനാര്മപര്മനെിടക്ാ്ട്ത്്്-യ്ണിയ
ന്്മത്്ായി.ത്െര്്ന്്്അങ്്മാലിയിലം്പ
രിസരപപ്മദേത്്്മായിനിരവധിയ്ണി
യന്കള്്മത്്ായിയ്ടെമനത്തവ്ത്്ില്്
ര്പംടകാണ്്്.സവ്കാരയ്മാടനജട്മ്്്ില്
ള്്ആശ്പപത്ികളില്ണ്്ാക്്ിയയ്ണിയ
ന്കള്്മത്്ായിയ്ടെമനത്തവ്ത്്ില്്ര്
പംടകാണ്്്.സവ്കാരയ്മാടനജട്മ്്്ില്ള്്
ആശ്പപത്ികളില്ണ്്ാക്്ിയയ്ണിയന്
കള്്സഭാ മനത്തവ്ടത്് ടെട്്ിച്്്. ഒര്
കാലഘട്്ത്്ില്്മത്്ായിയ്ടെയ്ണിയ
ന്്മനത്തവ്സപ്ര്്േമമോത്്മമഖലകളി
ല്്ായിര്ന്്്.

ച്മട്്്ടതാഴിലാളി, പീെികടത്ാ്ഴിലാ
ളി,ഈറ്്-പനമ്്്ടതാഴിലാളി,ഗ്ഡട്ഷ
ഡ്വര്്മക്്ഴസ്,്കര്്ഷകടത്ാ്ഴിലാളിത്
െങ്്ി കാളവണ്്ി ടൊഴിലാളികള്ടെയം്
യ്ണിയന്്മനത്തവ്ംമത്്ായിക്്ായിര്
ന്്്.ന്റ്കണക്്ിന്കാളവണ്്ിടത്ാ്ഴി
ലാളികള്്നെത്്ിയകാളവണ്്ി പപ്കെന
ത്്ിന്അക്്ാലത്്്പപത്ങ്്ള്്വലിയപപ്ാ
ധാനയ്ംനല്്കിയിര്ന്്്.മലാമകാടളജ്വി
ദയ്ാരഥിയായൊനം്അമദ്്ഹമത്ാ്ടൊ
പ്്ംഈയ്ണിയന്കള്ടെഭാരവാഹിയാ
യിര്ന്്്.

1970ല്്മകാണ്്പര്സിട്്്യാഥാസ്്ിതി
ക മനത്തവ്ടത്് ടവല്്്വിളിച്്് ടകാണ്്്
ണ്്ാക്്ിയയ്വേനങ്്ള്ടെമകാണ്്പര്സ്
റാഡിക്്ല്്മോറത്്ില്്വി.രാമെപദ്്്ന്്,
ആര്്.സ്ദ്്മരേന്്നായര്്,എസ.്ടക.മാധ
വന്്, പി. രാേന്് (മാത്ഭ്മി) എന്്ിവ
ര്്ടക്ാ്പ്്ം മത്്ായിയം് മനത്നിരയില്
ണ്്ായിര്ന്്്.പിന്്ീട്ഇവര്്മെര്്ന്്്ര്പീ
കരിച്്മകാണ്്പര്സ്പരിവര്്ത്്നവാദിക
ള്ടെ സംസ്്ാന ടസപക്ട്്റിസ്്ാനം മ
ത്്ായി ഏടറ്്ട്ത്്്. ഇതിനിടെ മകാ
ണ്്പര്സിട്്്സംഘെനാടതരട്ഞ്ട്പ്്ി
ല്്അങ്്മാലിനിമയാേകമണ്്ലംപപ്സി
ഡ്്്്സ്്ാനമത്്ക്്്ടതരടഞ്്ട്ക്്ടപ്്

ട്്്.േയപപ്കാശ്നാരായണട്്്മനത്തവ്
ത്്ില്ള്്"സമ്്്ര്്ണവിപ്്വ'സമദ്്േോ
ഥടകാച്്ിയിടലത്്ിയമപ്ാ്ള്്സംഘാെക
സമിതിയില്്മത്്ായിയ്മ്ണ്്ായിര്ന്്്.
അെിയത്്രാവസ്് പപ്ഖയ്ാപിച്്മതാടെ മ
ത്്ായിമകാണ്്പര്സില്്നിന്്്ംപ്ര്്ണ
മായിഅകന്്്. ത്െര്്ന്്് ഭാരയ് എം.സി.
മോസകേമനാടൊപ്്ം(വനിതാകമ്്ിഷ
ട്്്ഇമപ്്ഴടത്്അധയ്ക്്)കമ്്്യ്ണിസ്്്്്
മാര്്കസ്ിസ്്്്്പാര്്ട്്ിയില്്മെര്്ന്്്.

മകാണ്്പര്സ്ഭരണകക്്ിയായിരിടക്്
ത്്ടന്്മകാണ്്പര്സ്നിമയാേകമണ്്ലം
പപ്സിഡ്്്ായമത്്ായിക്്്മനമരടതാഴി
ലാളിസമരമ്ത്െന്ബന്്ിച്്്(ടകരാേി
ല്്സമരം)നെന്്ടപാലീസ്മര്്ദനംഅ
ക്്ാലത്്്വലിയവിവാദംസ്ഷ്്ിച്്ിര്ന്്്.
ടതാഴില്്രംരത്്്ആവേയ്ങ്്ള്്ഉന്്യി

ക്്്ന്്തിലം്സമരംനയിക്്്ന്്തിലം്ഉ
പായങ്്ള്് മത്്ായിക്്് സവ്ത്്മായിര്
ന്്്.അങ്്മാലിയിടലടതാഴില്്-രാഷ്പെ്ീയ
രംരങ്്ളില്് മത്്ായിയ്ടെ അസാന്്ി
ധയ്ംഅസാധയ്മായിര്ന്്്.രാഷ്പെ്ീയത്്ി
ടലതിളക്്മാര്്ന്്േനകീയമായപ്ഞ്്ിരി
ക്്്ന്്മ്ഖംമത്്ായിയില്ടെയാണ്അ
ങ്്മാലിക്്ാര്്ദര്്േിച്്ത.്

നിര്്ഭയനായ,സാഹസികനായമത്്ാ
യിസ്്ാനമാനങ്്ള്്ക്്ായിആടരയം്വ
ണങ്്ാന്്തയാറായിര്ന്്ില്്.സിനിമയം്
വായനയ്മായിര്ന്്്പഴയകാലംമ്തമല
യ്ള്്േീലം.പപ്സംരത്്ിടലപപ്മത്യകരീ
തിയം്േബ്്ത്്ിട്്്രാംഭീരയ്വം് മത്്ാ
യിടയ േനങ്്ള്്ക്്ിെയില്് പേ്മധ്്യനാ
ക്്ി.ആത്്ാഭിമാനിയായിര്ന്്മത്്ായി
അഹങ്്ാരിയായിര്ന്്ില്്.സമ്നഹംമ്ഖയ്

പപ്വര്്ത്്മനാപാധിയായിര്ന്്്. മ
ത്്ായിയ്ടെ രണ്്് േിഷയ്ന്്ാര്് (ൊ
നം്ടക.ബാബ്വം്)പില്്ക്്ാലത്്്മ
പത്്്ിമാരായമപ്ാ്ഴം്തട്്്നിലകളിലം്
നിലപാട്കളിലം് അമദ്്ഹം നിസംര
നായിര്ന്്്.സഹേീവികള്്ക്്്സാഹ
െരയ്ടമാര്ക്്്ന്്തിലം്സമങ്ാ്െംകാ
ണിച്്ിട്്്മില്്.

ടെറ്പ്്ത്്ില്് ഒര് കമത്ാ്ലിക്്ാ
കവദികനാകാനാപര്ഹിച്് മത്്ായി
യ്ക്്ിവാദിയായിമാറിയിര്ന്്്ടവങ്്ി
ലം്അങ്്മാലിൌണ്്കമപ്്ളയിടലയം്
പള്്ിയിടല പ്ത്ൊയറാഴെ് തിര്
ന്്ാളിട്്്യം് പപ്ദക്്ിണങ്്ള്്അമദ്്
ഹത്്ിന് ആത്്ീയ സമത്ാ്ഷം പക
ര്്ന്്ിര്ന്്്.അടതല്്ാംമനരില്്ക്്ണ്്്
സൗഹ്ദംകകമാറ്ന്്തിടലവികാര
ങ്്ള്്ആസവ്ദിച്്ിര്ന്്്. മത്്ായിയം്
മോസകേനം്കമത്ാ്ലിക്്ാമകപദ്്്
മായഅങ്്മാലിയില്്നെത്്ിയപരസയ്
മായരേിസ്്്്ര്്വിവാഹംഅതയ്ത്്ംവി
കാരനിര്്ഭരവം്വിവാദപ്ര്്ണവ്മായി
ര്ന്്്. ൊനാണ്അതിടല ഒര് സാ
ക്്ി.

മത്്ായിയ്ടെ "ഭക്്ണമപ്പമം' സ്
ഹ്ദേ്നങ്്ള്്ക്്്ംആസവ്ാദയ്കരമായിര്
ന്്്.അങ്്മാലിയ്ടെപപ്മത്യകഭക്്ണവി
ഭവങ്്ള്്ഒര്ക്്്ന്്തിലം്വിളമ്്്ന്്തി
ലം്അതിടലാര്കലാപരമായസവ്ാദം്സ
മത്ാ്ഷവം്സ്ഷ്്ിക്്്ന്്തിലം്മത്്ായി
യ്ടെ കവഭവം ആകര്്ഷകമായിര്ന്്്.
കക്്ിരാഷ്പെ്ീയങ്്ള്്ക്്്ംമതങ്്ള്്ക്്്മ
തീതമായസമ്നഹബന്്സൗഹ്ദങ്്ള്്
നിലനിരത്്ിയിര്ന്്മത്്ായി,മന്ഷയ്മ
നസിട്്്െലന-ദൗര്്ബലയ്ങ്്ടളസന്്്
ലിതമായിസമ്ഹത്്ില്്പപ്കെിപ്്ിക്്ാന്്
മെികാണിച്്ിര്ന്്ില്്. ഉപൊരങ്്ള്്ക്്്ം
അപ്്്റമായിര്ന്്്അത.്ഹാസയ്സംസാര
ങ്്ള്്സ്്ിരംകേലി. നമ്ക്്്സമത്ാ്
ഷംപകര്്ന്്ിര്ന്്മത്്ായിയ്ടെസംഭാ
വനഇനിസമ്രണകളില്്മാപത്ം.

ആദിമ്തല്്അത്്്യംവടര,അെിമ്ത

ല്്മ്െിവടരഅങ്്മാലിക്്ാരനായിര്ന്്്
പി.എ. മത്്ായി.അമദ്്ഹടത്്അറിയാ
ത്്വരില്്;അമദ്്ഹംഅറിയാത്്വര്മില്്.
ഒര് അങ്്മാലിക്്ാരന്് നെന്്്മപാക്
മപ്ാ്ള്്അവട്്്ക്ടം്ബവിമേഷങ്്ള്്,
െരിപത്ം,ബന്്്ക്്ള്്ഇടതല്്ാംമത്്ായി
പറഞ്്ിരിക്്്ം. മന്ഷയ്ബന്്ങ്്ളിലം്
നാെിട്്് വികസനകാരയ്ങ്്ളിലം് ഒര്
മപാടലപേ്ധ്്ിച്്ിര്ന്്രൗരവമാര്്ന്്നി
സാരഭാവക്്ാരനായമത്്ായിആമരാടം്
പരിഭവമമാവിമദ്വഷമമാസ്ക്്ിച്്ിര്ന്്ി
ല്്. മലാലഹ്ദയനായ നിമഷധിയായിര്
ന്്്മത്്ായി.െങ്്ടളാര്മിച്്്ക്ട്മപ്ാ്
ള്്അങ്്മാലിയ്ടെെരിപത്വം്സംസക്ാര
വം്സത്്തികളം്സംസാരവിഷയമാകാ
റ്ണ്്്. അങ്്മാലിയിടല േനേീവിതവം്
കേലിയം്േീലവം്ബന്്ങ്്ളം് പപ്തി
േലിപ്്ിക്്്ന്്ഒര്അങ്്മാലിക്്ാരട്്്ക
ഥതയാറാക്്ാന്ള്്പേ്മമ്ണ്്ായിര്ന്്്.
െിലക്റിപ്്്കളം്അതിനായി തയാറാ
ക്്ിയിര്ന്്്.അതിനിഅപ്ര്്ണമായിത്
െരം്.

തനിഅങ്്മാലിക്്ാരട്്്ച്രം്ച്ടം്
പകര്്ന്്്നല്്കിയിര്ന്്മന്ഷയ്തവ്മ്ഖ
മാര്്ന്്രാഷ്പെ്ീയക്്ാരട്്്അഭാവംനാം
അന്ഭവിക്്ാനിരിക്്്ന്്മതയ്ള്്്. മര
ണാനത്്രടമന്്ത്മത്്ായിടക്ാ്ര്മിഥയ്
മാപത്മാണ.് മരണവം് േീവിതവം് ഒര്വ
ട്്്രണ്്്കാല്കള്്മപാടലയാണ്മത്്ാ
യികര്തിയിര്ന്്ത.്

തട്്് മ്തേരീരം ആര്്ക്്്ടമാര് പപ്
ശന്മ്ണ്്ാക്്ാടതഎത്്ിടനങ്്ിലം്ഉപക
രിക്്ടട്്എന്്്കണക്്ാക്്ിടമഡിക്്ല്്
മകാടളേിടലപഠനത്്ിനായിനലകിസവ്
യംസന്്ധ്്നായിമാത്കകാണിക്്്മപ്ാ്
ഴം്,േീവിതവം്മരണവം്േനേീവിതത്്ി
ന് പപ്മയാേനമാകടട്്ടയന്്് കാണിച്്്
ടകാട്ത്്അങ്്മാലിക്്ാര്ടെ പി.എ. മ
ത്്ായിടയമറക്്ില്്.

(അങ്്മാലിമ്നഎംഎലഎയം്മ്ന
മപത്്്ിയ്മാണ്മലഖകന)

അന്്രിച്്സിപിഎംനേതാവ്പി.എ.മത്്ായിയ്ടെഭൗതികനേഹത്്ിൽവേിതകമ്്ിഷൻ
സംസ്്ാേഅധയ്ക്്യായഭാരയ്എം.സി.നോസഫൈൻ,സിപിഎംഎറണാക്ളംജില്്ാടസ
കക്ട്്റിസി.എൻ.നോഹേൻഎന്്ിവര്ടെനേത്തവ്ത്്ിൽപാർട്്ി പതാകപ്തപ്്ിക്്്ന്്്.
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സിഡനുി:തമനുുുകാലഘടുു
തുുിൽപകുികുുറു്ുറോകംക
ണുുഏറുുവംുമികചുുൈാ
റു്ുസമ്ാൻമാർമുൻഇനുുുയൻ
താരംസചുുിൻമടണുുുൽകുു
റംുമുൻമവസുുുുിൻഡീസ്താ
രംപൈുയാൻലാറയുമാമണ
നു്ുസര്ിൻഇതിഹാസംമഷ
യിൻറോൺ.ഇവർകു്ുരണു്ു
റരർകുുുംറശഷമുളുുമമറുു
രുൈാറു്ുസമ്ാനുതമുുിൽഒ
രുരാടുവയുതാസംഉണുുായിരു
മനുുനുുുംമഷയിൻറോൺ
രറഞുുു.തമനുുുഇൻസുുുുാപഗുാ
മിൽനടതുുിയബലവുമസ
ഷനിൽആണുമഷയിൻ
റോൺതമനുുുഅഭിപരുായം
റരഖമപുുടുതുുിയത.ു
സചുുിൻമടണുുുൽകുുർഏ
മൊരുസാഹചരയുതുുിലംു
ൈാറു്ുമചയുുാൻകഴിവുളുു
താരമായിരുമനുുനുുുംഏ
മൊരുസാഹചരയുതുുിലംു
ൈാറു്ുമചയുുാൻകഴിവുളുുഒ
രുതാരമതുുതിരമഞുുടു
കുുാൻരറഞുുാൽതാൻസ
ചുുിൻമടണുുുൽകുുറുമടറരരു
രറയുമമനുുുംറോൺവയുത
മാകുുി.അമതസമയംമതുു
രതുുിമനുുുഅവസാനയിവ
സം400റൺസ്റചസ്മച
യതുുജയികുുാൻഉമണുുങുുി
ൽതാൻപൈുയാൻലാറമയ
തിരമഞുുടുകുുുമമനുുുംറോ
ൺരറഞുുു.

അങുുാറ∙2002മലഫിഫറോകകപുുിൽ
തുർകുുിയുമട റോൾ വല കാതുു റു
സത്ു മറകൈുറിനു (46) മൊവിഡു 19
സുുിരീകരിചുുു.അറദുുഹതുുിമനുുുഭാരയുഇ
സിൽ മറകൈുറാണുഇകുുാരയും റോക
മതുുഅറിയിചുുത.ുറോകകപുുിൽതുർ
കുുികു്ുമുനുുാംസുുാനംലഭിചുുതിനുരി
നുുിൽഇസിൽഅകൈുറിമനുുുപരുകടനം
നിർണായകമായിരുനുുു.സര്ാനിഷ്വ
മുുൻമാരായ ൈാഴസുറോണയുമടയംു
റോൾകീപുുറായിരുനുുു.യകുുിണമൊറി
യയംുജപുുാനംുസംയുകുുമായിആതി
ഥയുംവഹിചുു2002മല റോകകപുുിൽമസ
മിയിൽകടകുുാൻതുർകുുികു്ുതുണയാ
യതുറോൾവലയകുുുുമുനുുിൽറുസത്ു
മറകൈുറിമനുുുമിനുുുനുുപരുകടനമാണ.ു
മസമിയിൽകരുതുുരായപൈുസീലിറോ
ടുറൊറുുാണുതുർകുുിപുറതുുായത.ുരി
നുുീടുമുനുുാംസുുാനമതുുരതുുിൽആ
തിറഥയരായയകുുിണമൊറിയമയ3–
2നുറൊൽപുുിചുുു.
യാമൊരുകുഴപുുവുമിലുുാതിരുനുുമറ
കൈുറിനുവളമരമരമടുുനുുാണുഅസുഖ
തുുിമനുുുലകുുണങുുൾകണുുമതനുു്ഭാ
രയുരറഞുുു.അതിമനുുുമഞടുുലിലാണു
താനുൾമപുുമടയുളുു കുടംുൈാംഗങുു
ൾ.വളമരവിഷമംരിടിചുുഘടുുതുുിലുമട
യാണു തങുുൾ കടനുുുറോകുനുുമത
നുുുംഇസിൽ മറകൈുർവയുകുുമാകുുി.
വിയഗധുരരിറോധനയിൽതനികുുുംര

ണുുു മകുുൾകുുുംഅസുഖമിമലുുനുു്വയു
കുുമാമയനുുുംഅവർഅറിയിചുുു.ആ
ശുരപതുിയിൽകഴിയുനുുമറകൈുറിമന
കാണാൻ തനിറുകു മകുുൾറുകുഅ
നുവായമിലുു.യയവുമചയതുുഎലുുാവരംു
വളമര കരുതറോമടയിരികുുണമമ
നുുുംഇസിൽമറകൈുർഅഭയുർഥിചുുു.
2002റോകകപുുിമലമിനുുുനുുപരുകട
നതുുിനുരിനുുാമല2003ലാണുമചറി
മോരുകാലയളവിൽറുസത്ുമറകൈു
ർൈാർസിറോനയിൽകളിചുുത.ു2012ൽ
വിരമികുുുനുുതിനു മുൻപുതുർകുുിയി
മല വമുുൻ കുുബുുുകളായ മഫനർൈാ
മഷ,മൈസികറുുുാസ്എനുുിവർകുുുംക
ളിചുുു.

വ ര്, ആ മ സോ ൺ വനാന്്രങ്്ളിസെ ക്്് 
സി.ടര.രാറേഷ്ക്മാർ്്
ആമറോൺുുനയിയുമടശാനുുതയിലുമടറോ
ടുു്നീങുുുകയാണ.ുനയിയുമടവശങുുളിലായിഒഴു
കുനുുനിരവധിവീടുകളംുകാണാം.വളമരകള
ർുുഫുളുുായവീടുകളിലംുധാരാളംആയിവാസിക
ൾുുസാമസികുുനുുുണുു.്രലരംമീൻുുരിടികുുുകയാ
ണ.ുഭുമിയകുു്ുശവുസികുുാൻുുധാരാളംഓകുസിജൻുു
സംഭാവനനൽുുകുനുുആമറോൺുുമഴകുുാടിമനുുു
ഉളുുറയിറലകുുാണുറോകു്ു.കരയണയാമതനയി
യുളുുഭാഗതുുുകുടിമാപതുമായിരുനുുുയാപതു.റോ
ടുുിമലശബുുമാർുുനുുഇലപടുുുികുഎൻുുജിൻുുനിർുുതുുി.
കാടുുിലംുനയിയിലംുകഴിയുനുുജീവികൾുുകു്ുശലയു
മുണുുാകാതിരികുുാനാണുഇത.ുഅറൊമടറോടുുി
ൽുുതികഞുുനിശബുുത.
അതുവമരവലിയഉചുുതുുിൽുുസംസാരിചുുുമൊ
ണുുിരുനുുവർുുമിണുുാമതയിരുനുുു.നിരവധിരകുുി
കളുമടയംു കാടുുുജീവികളുമടയംു വലിയ ശബുും
റകൾുുകുുാമായിരുനുുു. ഇടയകുുു് പരുറതുയകവർുുഗ
തുുിൽുുമപുുടുുകിളികൾുുറോടുുിനുമുകളിൽുുവനുുിരു
നുുു.അവഅറനുവഷികുുുനുുുണുുാകാം.തങുുളുമട
ബസവുരവിഹാരംതകർുുകുുാൻുുവനുുഇവർുുആരാ
യിരികുുുമമനു്ു.നിരവധികുരങുുുകളംുമറു്ുമചറു
മുഗങുുളംുമരങുുളിലുമടഓടികുുളികുുുനുുു.ഇടതു
ർുുനുുമരങുുളംുകാണാം.
കുററദുരംമചനുുറപുുൾുുഒരുകുടംുൈംഅതാ
ഒരുവളുുതുുിൽുു.ഇവിടമതുുആയിവാസിസമുഹ
തുുിൽുുമപുുടുുവരാണുഅവർുു.അമുുയംുനാലുകുടുുി
കളുമടങുുുനുുകുടംുൈം.അമുുയംുഇളയരണുുു
കുടുുികളംുഒരുവളുുതുുിൽുു.മറുുുരണുുുറരർുുമമറുു
രു വളുുതുുിൽുുഅവർുു നിർുുമിചുു കരകൗശല വ
സത്ുകുുളംുമിഠായികളംുവിലകുാൻുുഇറങുുിയതാ
ണ.ു
റോടുുിനുറവഗംവളമരകുറവായതിനാൽുുഅ
വർുുഅടുകുുറലകുുുവനുുു.യാപതുികർുുകുു്സാധന
ങുുൾുുവിതരണംമചയതു.ുനയിയംുകാടംുസനുു
ർുുശികുുാൻുുവരുനുുവമരമുകുണുുുജീവികുുുനുുവ
രാണിവർുു. മീൻുുരിടിതുുവംുകരകൗശലനിർുുമാ
ണവുമാണുഇവരുമടപരുധാനറോലികൾുു.അതി
നിമട,റോപഡുിഗസ്വിളിചുുുരറഞുുു.അനാറൊ

ണുു...അനാറൊണുു എനുു്.നയിയിലുമടഅനാ
റൊണുുവരുനുുുമണുുനുുാണുഏവരംുകരുതിയത.ു
അതുമൊണുുുതമനുുയാപതുികർുുറരടിചുുു.എനുുാ
ൽുു,ജനുുിഫർുുറോപുുസ്അഭിനയിചുുഅനാറൊണുു
എനുുസിനിമയുമടചിപതുീകരണംനടനുുതുഇവി
മടയാണുഎന്ുുു രറയുകയായിരുനുുുറോപഡുിഗ
സ.്പരുശസത്മായആസിനിമഷുടുു്മചയതുഇട

ങുുളിലുമടയായിരുനുുുറോടു്ുനീങുുിയത.ുനയിയി
ൽുുഅധികംആഴമിലുുാതുുസുുലങുുളിൽുുഇടതു
ർുുനുുമരങുുൾുുകുുിടയിലുമടറോപുുസംുസംഘവംു
റരടിചുുുവിറചുുകാടുുിലുമട.സിനിമയിമലഭീതിയമാ
യദുശയുങുുളായിരുനുുുഓറോനിമിഷവംു.അതു
മൊണുുുതമനുുനയിയിമലനിശബുുതഭീതിമനസി
ലുണുുാകുുി.മചറിയകാറുുുമുണു്ു.

ആമറോണിമലഏറുുവംുരഴകുുംമചനുുവുകുു
മതുു റോപഡുിഗസ്കാണിചുുുതനുുു.നിരവധിര
കുുികളംുമചറുജിവികളംുകുടുണുുാകുുിജീവികുുു
നുുമരമാണത.ുഅതുമൊണുുുതമനുുഅവയുമട
ചിലയകുുുൽുുറകൾുുകുുാമായിരുനുുു.കുററദുരംമച
നുുറപുുൾുു മരങുുമള വളഞുുുകിടകുുുനുു വലിയ
രാമുുുകമളകണുുു.ഇറൊമടയാപതുികർുുകുു്ഇവി
മടനിനുുുറോയാൽുുമതിമയനുുായി.എലുുാവരുമട
യംുറോടുുംറോടുുിനുളുുിൽുുവചുുിരികുുുനുുബലഫു
ജാകുുറുുിറലകുുായി.
ഏതാണുു്അരമണികുുുറോളംകാടിനുനടുവി
ലുമടയായിരുനുുു സഞുുാരം. അതുമൊണുുു ത
മനുുമവളിചുുവംുകുറവായിരുനുുു.രിനുുീടുമതളി
ഞുുഅനുുരീകുുതുുിറലകുു്.കുറുുിമചുുടികൾുുവശ
ങുുളിൽുുധാരാളമുണുു.്അവിമടഒരുവീടുകാണാം.
ആ വീടുലകുുുയമാകുുിയാണു റോടുു് നീങുുുനുുത.ു
അതംുഫുറോടുുിംഗുവീടുതമനു.ുഞങുുമളകാതു്ുഒ
രുകുടംുൈംഅവിമടയുണുുായിരുനുുു.ഗുഹനാഥ
നംുഭാരയുയംുമുനുുുകുടുുികളുമടങുുുനുുകുടംുൈം.
റോടു്ുവീടിനടുറതുുകുുടുതുുു.
ഗുഹനാഥൻുുഓറോരുതുുമരബകതനുു് വീടി
മനുുുപുുാറുു്റോമിറലകുുുകയറുുി.രിനുുീടുഅറദുുഹം
അകറതുുകുുുറോയി.തിരിമകവരുനുുതുഒരുവ
ലിയരാമുുിമനകഴുതുുിലിടുുുമൊണുുാണ.ുആയയും
ഒനുുുശങുുിചുുു.ഇതുജീവനുളുുതുതമനുുറോ.അ

ടുതുുുവനുുറപുുൾുുമനസിലായിഇതുജീവനുളുു
തുതമനു.ുഏതാണുു്നാലടിറോളംനീളമുളുുവലി
യരാമുു്.അനാറൊണുുവിഭാഗതുുിൽുുമപുുടുുരാ
മുുാണിത.ുനിരുരപയുവകാരിയാമണനുുറിഞുുറൊ
മട ഓറോരുതുുരംു രാമുുിമന കഴുതുുിലണി
ഞുുു.രാമുുുമാപതുമലുു,മചറിയമുതലകമളയംുമറു്ു
കാടുുുജീവികമളയംുഇവർുു വീടുുിൽുു വളർുുതുുുനുുു
ണു്ു.കാടിമനുുുമകുുളായതിനാൽുുഇവമയവളർുുതുുു
നുുതിൽുുകുഴപുുമിമലുുനുുാണുഅറിവ.ുനമുുുമടനാ
ടുുിമലങുുാനുമമങുുിൽുുകഥമാറിറയമന.അവറോ
ടംുസലാംമോലുുിഇറങുുി.
പൈുസീലിമനുുുയഥാർുുഥഅവകാശികളാണുഈ
റോപതുവർുുഗകുുാർുു.ഈകാടുുിലംുറമടുുിലംുജനിചുുു
വളർുുനുു്.മുഗങുുമളയംുരകുുികമളയംുഅവരി
മോരാളായികണുു്കഴിഞുുവർുു.രിനുുീടുറോർുുചുുു
ഗീസുകാമരതുുിഅവമരഉനുുുലനംമചയതു.ുഅ
വറശഷിചുുവർുുകാടുുിലംുനയിറോരങുുളിലംുമാപതു
മായി.ആമറോൺുുകരയുറുപുൾുുഅവരംുകര
യംുചിരികുുുറുപുൾുുഅവരംുചിരികുുും.അങുു
മനകാടിമനഅമുുയായികരുതിജീവികുുുനുുനി
രവധിജനങുുൾുു.ഇനിമടകുുയാപതുയാണ.ുമനസി
ൽുുആമറോണിമനകുുുറിചുുുളുുസുനുുരഓർുുമക
മളങുുിലംുആമറോണിമനുുുയംുഇവിടമതുുആയി
വാസകളുമടയംുകരചുുിൽുുഅറിയുനുുുണു്ു.

ആമറോൺുുകാടംുനയിയംുബവവിധയു
ങുുളുമടകലവറയാണ.ുനാനാവിധതുുിലുളുു
വുകുുങുുമളമകുുണുുുംകുറുുിമചുുടികമളമകുു
ണുുുംസമുുനുും.നിരവധിതരതുുിലുളുുമീനു
കൾുു, രാമുുുകൾുു, മുഗങുുൾുു, ജിവിക
ൾുു...40000ഇനംവുകുുങുുൾുുഈമഴകുുാടുക
ളിലുമണുുനുുാണുകണകുു്.ജാഗവുാർുു(പുളുുി
പുുുലി)റോലുളുുമമുുൽുുസ്ഇനങുുൾുു450,ര
കുുികളുമടസമുുനുുതയാണു റവമോരു പരു
റതുയകത.1300ഇനങുുളിലുളുുരകുുികുുുടുുങുു

ൾുുഇവിമടബസവുരവിഹാരംനടതുുുനുുു.രി
രാനകൾുു അടകുും മുവായിരതുുിറലമറ മ
തുുുയങുുൾുു.
മചറുജീവികൾുുആയിരതുുിറലമറ.അങുു
മനനീളുനുുുആമറോണിമനുുുബജവബവ
വിധയും.ആമറോണിമലകാലാവസുുാആ
നുകുലയുമാണുഇപതുയധികംവിഭാഗങുുൾുുഇ
വിമടകുടുകുടുുാൻുുകാരണം.തണുപുുുംകാ
റുുുംനിറഞുുകാലാവസുുമുഗങുുൾുുകുുുംര
കുുികൾുുകുുുമൊമകുുഏമറയിടുും.

വവ വി ധ്യ ങ്് ള് കെ ക ല വ െ

ആമസോൺ തീരങുുളിൽ താമസികുുുനുുവരറുെ വസതിയിറെതുുിയ ടെുിസുു്ുു അനാസുകണുുുയി
നതുുിൽറെടുുൊനുുിറനകഴതുുുിണിഞുുസപുൾു.

റോരരപ്്്റനെിയിട്്്ത്ല്യറെദനംആെശ്യട്പ്ൊം:അൻജ്ംറോക്പ
മംുബൈ∙റോകകപുു്റനടിയറശഷംഇനുുുയൻവനിതാപകുികുുറുു്
ടീം,പുരുഷടീമിനുതുലയുംപരുതിഫലംആവശയുമപുുടുനുുതാണുഉ
ചിതമമനു്ുവനിതാടീംമുൻകയുാപറുുുൻഅൻജംുറോപരു.ഇറപുു
ഴമതുുസാഹചരയുതുുിൽതുലയുപരുതിഫലമമനുുആവശയുംഎങുു
മനയാണുഇപതുവലിയചർചുുയാകുനുുമതനു്ുമനസുുിലാകുനുുിമലുു
നുുുംഅൻജംുറോപരുരറഞുുു.ഇകുുഴിഞുുവനിതാടവുനുുുി20
റോകകപുുിൽഇനുുുയൻടീംബഫനലിൽകടനുുതിനുരിനുുാമലയാ
ണുപുരുഷ,വനിതാടീമുകൾകു്ുതുലയുശമുുളമമനുുആവശയുംവീ

ണുുുംശകുുമായത.ുഓസറ്പുടലിയയിൽപുരുഷ,വനിതാടീമുകൾ
കു്ുതുലയുശമുുളംലഭികുുുനുുസാഹചരയുതുുിലാണുഇവിമടയംുസ
മാനമായആവശയുംഉയർനുുത.ു
ഇറപുുഴമതുുസാഹചരയുതുുിൽഇമതങുുമനയാണുഇപതുവലി
യചർചുുയായമതനു്ുഎനികു്ുമനസുുിലാകുനുുിലുു.നമുുൾഓർറകുു
ണുുഒരുകാരയുമുണു്ു.ഇനുുുയൻവനിതാപകുികുുറു്ുടീംഇതുവമരഒരു
റോകകപു്ുറനടിയിടുുിലുു.മറിചു്ുപുരുഷടീംറനടിയിടുുുണു്ു’–അൻജംു
റോപരുചുണുുികുുാടുുി.

2021ലെ ഒ ളിം പി ക്സ്  
ജ് ലെ 23ന്  ത് ട ങ്്്ം 
ലണുുൻ:മഹാമാരിയായിരടരുനുുറകാവി
ഡ-ു19കാരണംമാറുുിമവചുു റടാകുുിറോഒ
ളിംരികുസ്2021ജുബല23നുആരംഭികുുു
മമനുു്റിറപുാുർടുു്.ഓഗസുു്ുുഒമുുതുവമരനീ
ണുുുനിൽകുുും.ഈവർഷംതീരുമാനിചുുിരു
നുുഅറതതീയതിയിലാണുഅടുതുുവർ
ഷവംുഇതുനടകുുുനുുമതനുുപരുറതുയകത
യുമുണുു്.ഞായറാഴുച റചർനുുഐഒസി
റയാഗംപുതിയതീയതിനിർറയശതുുിനു
അംഗീകാരംനൽകി.രാജയുാനുുരഒളിംരി
കു കമുുിറുുിയംു റടാകുുിറോ ഒളിംരികുസ്
സംഘാടകരംുഔറയുയാഗികമായി പരുഖയുാ
രിചുുിടുുിമലുുങുുിലംു ജപുുാൻ റയശീയ ചാന
ലംു,നയുുറയാർകുബടംസ്ഉൾമപുുമടമാധയു
മങുുളംുപുതിയതീയതിസംൈനുുിചുു്റി
റപുാുർടു്ുമചയുത.ു
ഒളിംരികസു്കമുുിറുുിനിയമിചുുവിയഗധു
സമിതിവിവിധസറ്ോർടുസ്മഫഡററഷ
നുകളുമായംു റോകുുിറോ ഒളിംരികസു്
സംഘാടകസമിതിയുമായംുനടതുുിയച
ർചുുകൾകുുുറശഷമാണുതീയതിനിശുുയി
ചുുത.ു
ഇതനുസരിചുുുആസമയതുുുനടറകുു
ണുുറലാകഅതുലറുുികസു്ചാമുുുയൻഷിപുുും,
നീനുുൽ റോകകപുുും മാറുുിമവകുുും.
2022റലറകുാുമററുാുആവംുഈമാറുും.ജബു
ല24നുതുടങുുിഓഗസ്റുു്ഒമുുതിനുഅവ
സാനികുുുംവിധമായിരുനുുുറനരറതുുയു
ളുുമഷഡയുുൾ.
റകാവിഡുറലാകവയുാരകമായിരടർനുു
റതാമടരാജയുാനുുരമഫഡററഷനുകളുമട
സമുുർയതുുിനുവഴങുുിയാണുഒളിമുുികുസ്
മാറുുിമവചുുത.ുഈവർഷറമാ,അടുതുുവർ
ഷംആയയുറമാനടതുുാനായിരുനുുുഐ.ഒ.

സിയുമടതാൽരരയുമമങുുിലംുജപുുാനിൽചു
ടുകുടുമമനുുതിനാൽവിവിധകായികമഫ
ഡററഷനുകൾഎതിർതുുു.
ശീതകാലമായമാർചു്ു-റമയുമാസതുുിൽ
നടതുുാൻനീനുുൽ,റടൈിൾമടനുുീസ്പടു
യാതുലൺമഫഡററഷനുകൾനിർറയശി
മചുുങുുിലംുഫുടുൈാൾസീസൺകാരണം
രരിഗണികുുാനായിലുു.
റലാക അതുലറുുികുസ് ചാംരയുൻഷിപു

2022റലകുു്മാറുുാൻഐഎഎഫഎുഫുഅ
ധയുകുുൻമസൈാസ്റുുുയൻറകാസനുുദുുത
അറിയിചുുറതാമടഒളിമുുികുസ്രതിവുസീ
സണിൽതമനുുനടതുുാൻതീരുമാനമായി.
ഫലതുുിൽറലാകഅതുലറുുികുസ്തുടർചുു
യായവർഷങുുളിലായി മാറംു.
2022ൽയുജീനിലംു,2023ൽബുഡമര
സ്റുുിലംു. 2024ലാണു രാരിസ് ഒളിംരികു
സ.്

ലോക്്ിലോ 2020 എന്്് തക്ന് അെിയക്പ്ട്ം

‘വി ര് ഷ്ക ’യ് കെ വ ക 
കവ ളി ക്പ് ട് ത്്ാ ത്് 
വ ലി യ ത് ക!
മംുബൈ∙ മൊറോണ
ബവറസ്വയുാരനതുുിമന
തിരായറോരാടുുതുുിനുപരു
ധാനമപനുുുിയുമട ദുരിതാ
ശവുാസനിധിയിറലകു്ുസം
ഭാവന നൽകുമമനുു് ഇ
നുുുയൻപകുികുുറു്ുടീംനായക
ൻവിരാടുറൊഹ്ലിയംുഭാ
രയുയംു റോളിവുഡുതാര
വുമായ അനുഷക് ശർമ
യംു. തുക എപതുയാമണ
നുു് മവളിമപുുടുതുുിയിമലുു
ങുുിലംുപരുധാനമപനുുുിയുമട
മകറയഴസു്ഫണുുിറലകുുും
മഹാരാപടുുു മുഖയുമപനുുുിയു
മടദുരിതാശവുാസനിധിയി
റലകുുും സംഭാവന നൽ
കുമമനു്ുഇരുവരംുവയുകുു
മാകുുി.മൊറോണബവറ
സ് ൈാധമുലം വിഷമത
അനുഭവികുുുനുു ജനങുു
മളകാണുറപുുൾഹുയയം
തകരുകയാമണനുുുംഇരു
വരംുടവുിറുുറിൽകുറിചുുു.
പരുധാനമപനുുുിയുമടമക
റയഴസു് ഫണുുിറലകുുും മ
ഹാരാപടുുുമുഖയുമപനുുുിയുമട
ദുരിതാശവുാസനിധിയിറല
കുുുംസംഭാവനനൽകാൻ
അനുഷക്യംുഞാനംുതീ
രുമാനിചുുിരികുുുനുുു.വളമരയധികംആളു
കൾദുരിതമനുഭവികുുുനുുകാഴചുഞങുുളു
മടഹുയയംതകർകുുുനുുു.നമുുുമടസറോ
യരങുുളുമട റവയന കുറമചുുങുുിലംു മാറുുി
മുകുടുകുുാൻഞങുുളുമടഈസംഭാവന
ഏമതങുുിലംുവിധതുുിൽസഹായികുുുമമ
നുു്പരുതയുാശികുുുനുുു’–റൊഹ്ലിടവുിറുുറിൽ
കുറിചുുു.ഇരുവരുമടയംുപരുവർതുുിമയഅ
ഭിനനുുിചുു് രംഗമതുുതുുിയിരികുുുകയാണു
പരുമുഖർ.∙
തികചുുും മാതുകാരരമായ പരുവർതുുി
യാണുഇവരുറടമതനുുഅഭിപരുായംരങുുുവ

ചു്ുടവുിറുുറിലുമടഒറടുുമററപുുർരംഗമതുുതുുി.
മൊറോണബവറസ്വയുാരനംനിമിതുും
കളികുുളങുുൾ നിശുുലമാവുകയംു രാജയു
തുു്സമുുുർണ റോകഡുൗൺ പരുഖയുാരി
കുുുകയംു മചയതുതിനാൽ അനുഷക്
യമുുകുപുും മംുബൈയിമലവസതിയിലാ
ണുറൊഹ്ലി.മൊറോണബവറസ്വയുാര
നതുുിമനതിരായറോധവൽകുുരണതുുി
ൽആയയുംമുതറലസജീവമായിഇരുവരംു
രംഗതുുുണു്ു.ഇതിനിമട,റോകഡുൗൺകാ
ലമതുു ഇടറവളയിൽ അനുഷക് വിരാടു
റൊലികുു്മുടിമവടുുിമുകുടുകുുുനുുവിഡി
റോയംുബവറലായിരുനുുു.

മിരച്്െർ
സച്്ിന്ംലാറയ്ം:
റോൺ

ടെസ്്്്്ക്രിക്്റ്്്
മാറ്്ിമറിച്്ത്
ടസൊഗല്്,അക്രീദി:
അക്രം
കറാചുുി:ഇനുുുയൻഓപുുണിങു
ൈാറു്ുസമ്ാൻവിറരനുുർമസ
വാഗുഅലുുമടസു്ുുുപകുികുുറുുിൽ
ഓപുുണിങുൈാറുുിംഗുപുനർ
നിർവചിചുുമതനുു്മുൻരാ
കുുിസുുാൻതാരംവസിംഅ
പകും.രാകുുിസുുാൻതാരം
ഷാഹിദുഅപഫുീയിയാണുമട
സു്ുുുപകുികുുറുുിൽഓപുുണിങു
ൈാറുുിംഗുപുനർനിർവുുചിചുു
മതനുുുംവസിംഅപകുംരറ
ഞുുു.മടസുുുുിൽഓപുുണറായി
ഇറങുുിൈൗളർമാമരതല
ങുുുംവിലങുുുംഅടികുുുനുു
തിനുറരരുറകടുുതാരമാണു
മുൻഇനുുുയൻതാരമായമസ
വാഗ.ു
മടസു്ുുുപകുികുുറുുിൽമസവാ
ഗുബവകിയാണുഎതുുിയ
മതനുുും1999-2000കാലഘ
ടുുതുുിൽതമനുുഷാഹിദുഅ
പഫുീയിമടസു്ുുുപകുികുുറുുിൽഓപുു
ണിങുൈാറു്ുമചയുുുനുുതാര
തുുിമനുുുമാനസികാവസുു
മാറുുിമയനുുുംഅപകുംരറ
ഞുുു.താൻൈൗളറിയിരു
മനുുങുുിൽറോലംുഎനികു്ു
അറദുുഹമതുുപുറതുുാകുുാ
ൻകഴിയുമായിരുമനുുങുുിൽ
റോലംുഅപഫുീയികു്ുഅനാ
യാസംൈൗണുുറികൾറനടാ
ൻകഴിയുമായിരുമനുുനുുും
അപകുംരറഞുുു.അപഫുീയി
മടസു്ുുുപകുികുുറു്ുറൊശംരനുുു
കൾഅനായാസംസികസുു
കൾഅടികുുുമമനുുുംഅ
പകുംകുടുുിറചുുർതുുു.

കെ യ്നയ്കെ ഫിഫ്റ്്ി ഉജ്വലം: പ്രധാനമപ്ത്്ി
ലകറുോ:മൊറോണവയുാരനതുുിമനതിരായ
റോരാടുുതുുിൽപകുികുുറു്ുതാരംസുറരഷ്മറയനു
യുമടവക52ലകുും.രിനുുാമലപരുധാനമപനുുുി
യുമടഅഭിനനുുനവംു.മറയനുയകുു്ുആനനുുല
ബധുികു്ുറവമറനുുുറവണം.രാജയുാനുുരപകുികുു
റുുിലംുആഭയുനുുരപകുികുുറുുിലംുഐരിഎലുുിലു
മൊമകുുയായിനിരവധി‘ഫിഫറുുുി’കൾറനടിയ
താരമാണുസുറരഷ്മറയനു.അതുമൊണുുുത
മനുുപരുധാനമപനുുുിനറരപനുുുറൊയിയുമടറനരി
ടുുുളുു അഭിനനുുനതുുിലുമുണുുായിരുനുുു ഒരു
ഫിഫറുുുിടചുു്.‘ഈഫിഫറുുുിഉജവുലം’–പരുധാനമ
പനുുുിടവുിറുുറിൽകുറിചുുു.ഇനുുുയൻകായികതാര
ങുുളിൽഇതുവമരയുളുുഏറുുവംുഉയർനുുസം
ഭാവനമയനുുപരുറതുയകതറോമടയാണുമറയനു
കഴിഞുുയിവസം52ലകുുംരുരമൊറോണ
യൗതയുസഹായതുുിനായിസംഭാവനനൽകിയ
ത.ു52ലകുുംനൽകുനുുകാരയുംമറയനുതമനുു
യാണുടവുിറുുറിലുമടഅറിയിചുുത.ുഈ52ലകുും
രുരസംഭാവനയിൽ31ലകുുംരുരപരുധാനമ
പനുുുിയുമട‘മകറയഴസു്ഫണുുി’റലകുുുംൈാകുുി
21ലകുുംരുരഉതുുർപരുറയശുമുഖയുമപനുുുിയുമട
ദുരിതാശവുാസനിധിയിറലകുുുമാണുനൽകുക
മയനുുുംതാരംഅറിയിചുുിരുനുുു.
‘മൊറോണബവറസിമനതിരായ റോരാടുു

തുുിനുകരുതുുുരകരാൻനമുുമളലുുാവരംുകഴി
യാവുനുുതുറോമലസഹായംമചറയുുണുുഘടുു
മാണിത.ുഈ റോരാടുുതുുിനു 52ലകുുംരുര
ഞാൻസംഭാവനനൽകുനുുു. (ഇതിൽ 31ല
കുുംരുര പരുധാനമപനുുുിയുമടമകറയഴസു്ഫ
ണുുിറലകുുും21ലകുുംരുരമുഖയുമപനുുുിയുമടദു
രിതാശവുാസനിധിയിറലകുുുംനൽകംു).നിങുു
ളംുകഴിയുനുുസഹായങുുൾഉറപുുാകുുു.ജയു
ഹിനുു്’ –മറയനുടവുിറുുറിൽകുറിചുുു.ഇതുറീടവുീറുു്
മചയതുാണു മറയനുയുമട ‘ഫിഫറുുുി’കുു് റൊയി
അഭിനനുുനംഅറിയിചുുത.ു

ലോകകപ്്് താരത്്ിന് കൊലോണ

റുസത്ുറെകബുർ

ബാഴ്സതാരങ്്ള്ടെശമ്്ളം
70ശതമാനംടെട്്ിക്്്റച്്്
ൈാഴസുറോണ:മൊറോണവയുാരനമതുുതുുുട
ർനുു് കളി നടകുുാതുുതിനാൽ കുുൈിമല മറുുു
മൊഴിലാളികൾ പരുതിസനുുിയിൽആയസാ
ഹചരയുതുുിൽതങുുളുമടശമുുളംമവടുുികുറകുുാ
ൻൈാഴസുറോണതാരങുുൾസമുുതിചുുു.എലുുാ
താരങുുളംുഅവരുമടറവതനതുുിമനുുു70ശത
മാനമാണുകുറയകുുുാൻസമുുതിചുുത.ുഈരണം
കുുൈിമലമറുുുമൊഴിലാളികൾകു്ുപുർണുുശമുു
ളംനൽകാൻആകംുഉരറോഗികുുുക.ഈനീ
കുുംഅംഗീകരിചുുതായിൈാഴസുറോണസുപുുർ
താരംമമസിസാമുഹികമാധയുമതുുിൽഅറിയി
ചുുു.എനുുാൽൈാഴസുറോണറോർഡിമനതി
മരരരസയുമായിതമനുുമമസിരംഗമതുുതുുി.
ഐപിഎൽഒക്റ്റ്ബറിൽ?
മംുബൈ:മംുബൈ:ഇനുുുയൻപരുീമിയർലീഗുടുർ
ണമമനു്ുുഒകുററുുൈർ-നവംൈർമാസങുുളിൽന
ടതുുാനുളുുനീകുുവുമായിൈിസിസിഐ.ഔ
റയുയാഗികമായിഇകുുാരയുംഅറിയിചുുിമലുുങുുിലംു
ഇതിനുളുുചർചുുകൾൈിസിസിഐആരംഭിചുുു
മവനു്ുറിറപുുർടു്ു.ഒകുററുുൈർ18മുതൽനവംൈ
ർ 15 വമര ടവുനുുുി- 20 റലാകകപുു് ഓസറ്പുടലി
യയിൽനടതുുാൻഐ.സി.സിറനരമതുുനിശു
ചയിചുുിരുനുുു.എനുുൽ,മൊറോണൈാധയമുട
രശുുാതുുലതുുിൽവിസാനിയപനുുുണംവനുുാൽ
ഐസിസികുു് ടുർണമമനുു്ു മാററുുണുുതായി വ
രംു. ഈസാഹചരയുതുുിൽ ഐരിഎൽ നട
തുുാമമനുുാണു ൈിസിസിഐയമുട കണകുുു
കടുുുൽ.
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വിനിമയനിരകു്ു

SENSEX:28,440.32(-1375.27)
NIFTY:8,281.10(-379.15)

ഡോളര്് 75.69
യ്ഡോ 83.70
പൗണ്്് 94.10
സവ്ിസഫ്ര്ാങ്്് 79.12
സിംഗപ്്്ര്്ഡോളര്്53.00
ഓസഡ്ഫ്േലിയന്് 46.42
കഡേേിയന്് 53.52
ബഹേിന്്ദിോര്് 199.89
ക്വൈറ്്്ദിോര്് 240.12
ഒമാേിേിയാല്് 194.33
സൗദിേിയാല്് 20.10
യ്എഇദിര്്ഹം 20.58
ഖത്്ര്് 20.33

സവ്രണം
30,640

നവളിനചുുണുു:മിലുുിങു 16,900
നവളിനചുുണുു 15,500
നകാനപു 10,390-11,200
പിണുുാകു്ുഎകസുന്പലുുരുു 2400
പിണുുാകു്ുഴറാടുുറി 3100
കുരുമുളകുഅണുുഗാരുുൈിളുുഡു29,800
പുതിയകുരുമുളകു 28,800
കുരുമുളകുഗാരുുൈിളുുഡു 31,800
ചുകു്ുമീഡിയം 26,500
ചുകു്ുനൈസു്ുുു 27,500
മഞുുളുുനാടനുു ഇലുു
ഴസേം-ഈഴറാഡു7200-7600
കാഞുുിരകുുുരു 1850
അടയകുുുനയുു 24,000- 25,000
അടയകുുുഓളുുഡു25,000-26,000
പഞുുസാര 3620
മുളകു 15,000-27,000
ഉഴുനു്ു 9,000-10,000
നചറുപയരുു 9500-10,500
കടേ 5100-6300

മുതിര 4000
എളു്ു 14,000-15,000
മലുുി 7600-19,000
പചുുരിനമുുരുു22600-3400
പുഴുകുുേരി(ജയ)3400-3500

ജാതികുുനതാണുുനുു(കിഴോ)200-240
ജാതികുുനതാണുുിലുുാതുുതു(കിഴോ)

400-450
ജാതിപനതുിമഞുു-ചുവപു്ു(കിഴോ)

1000-1300
നഗുാമുുു(കിഴോ) 550

റൈരുുആരുുഎസ്എസ്5ഴനുഗഡു
11,200-11,700

റൈരുുആരുുഎസ്എസ്4ഴനുഗഡു12,000
ഒടുുുപാലുു 7500
ോറുുകസു് 7,500
സവുരുുണം 30,640
പാംഓയിലുു 7450

മലയാളിയുടെഖലുുബുകീഴെകുുിയ
മലബാറിടുുുസവുരുുണടൊഞു്ു

നയുുഡലുുഹി:നൊവിഡുആനകുമ
ണംഉനണുുങുുിലംുനാനളഇനുുുയ
യിനേപതു്ുനോതുഴമഖോൈാ
ങുുുകളുനടേയനംനടപുുിോകംു.
നൊഴോണയംു ഴോകുു്ഡൗ
ണംുകാരണംേയനംനീടുുിവഴചുു
കുുുനമനുു് കരുതിയിരുനനുുങുുി
ലംുേയനംപുരുുണമായംുനടപുുി
ോകുുുനമനുുാണുറിസരുുവുൈാങു്ു
ഇഴപുുളുു വയുകുുമാകുുിയിരികുുു
നുുത.ു
ഓറിയനലുുൈാങു്ുഒഫുനൊഴമ

ഴുസംുയുബണറുുഡുൈാങു്ുഒഫുഇ
നുുുയയംുപഞുുാബുനാഷണലുുൈാ
ങുുിലുു േയികുുും. സിനുുഡിഴകുുറു്ു
ൈാങു്ുകനറാൈാങുുിനുുുയംുഅേ
ഹൈാദുൈാങു്ുഇനുുുയനുുൈാങുുിനുുു
യംുഭാഗമാകംു.ആനനുുുൈാങുുും

ഴൊരുുപുുഴറഷ
നുുൈാങുുുംയു
ണിയനുു ൈാ
ങു്ു ഒഫു ഇനുുുയ
യിലുു േയി
കുുും.
നൊഴോണപടരുനുുസാഹച

രയുതുുിലുുേയനംനടകുുുഴോഎ
നുുആശങുുപേരംുമുഴനുുടുുുനവ
ചുുിരുനുുു.എനുുാലുു േയനംപു
രുുണമായംു നടപുുിോകുുാനുളുു
നടപടിനകുമങുുളുു നടകുുുകയാ
ണ.ുേയനംപുരുുണമായംുനടപുുി
ോകുുുനുുഴൊനട രാജയുനതുു
നോതുഴമഖോ ൈാങുുുകളുനട
എണുും12ആയിചുരുങുുും.
ൈാങുുിങുഴമഖേയിനേജീവന

കുുാരുനടഎണുുതുുിലുുകുറവുവ

രുതുുാനംു,ചിേവുകളുുകു
റയുകുുാനംു േയനതുുിലു
നട സാധയുമാകംു. മാരുുചുു്

നാേിനാണുഴകനദുുുസ
രുുകുുാരുു 10 നോതു
ഴമഖോ ൈാങുുുകളു
നട േയനം സംൈ
നുുിചു്ുവിജുുാപനമിറ

കുുിയത.ുരാജയുനതുുൈാങുുുകളു
നടഎണുുംകുറചുു്,വനുുകിടൈാ
ങുുുകളുുസുഷുുികുുുകയാണുേയ
നതുുിനുുുേകുുുയം.
2017ഏനപുിലുുഒനുുിനാണുഴസുുുു

റു്ുൈാങു്ുഒഫുഇനുുുയയിലുുഅഞു്ു
അനുൈനുുൈാങുുുകളംു മഹി
ളാൈാങുുുകളംുേയപുുിചുുത.ുഅ
തിനുഴശഷംനടകുുുനുുവേിയേ
യനമാണിത.ു

മംുബൈ: വീടുുിനുളുുിലുു നിനുു്
പുറതുുിറങുുരുനതനു്ുസരുുകുുാരുു
നിരുുഴേശം കരുുശനമാവുനുുതി
നാലുുഡിജിറുുലുുൈാങുുിങുഴസവ
നങുുളുു പരമാവധി ഉപഴയാഗി
കുുാനാണു റിസരുുവു ൈാങുു് നി
രുുഴേശം.എനുുാലുുഇതിനിടയിലുു
നശുദുുിഴകുുണുു കാരയും ഇതുുര
തുുിലുളുു പണമിടപാടുകളുനട
സുരകുുയാണ.ു
സവുനുുംഉതുുരവാേിതവുതുുിലുു

മാനതുംനടഴതുുണുുഇുുുരുുനനറു്ുഇ
ടപാടുകളുനടസുരകുുയിലുുകു
ടുതലുുജാഗരുകരാകുകതനനുു
നചയുുണം. നപുഴതുയകിചുു് എനനുു
ങുുിലംുതടുുിപുുിനിരയായാലുുസവു
നുുംശാഖയിലുുഇകുുാരയുംഅറി
യികുുണനമങുുിലുുഴപാലംുഅവി
നടഇനുുനതുുസാഹചരയുതുുിലുു
ആളുണുുാകുഴമാ എനുു കാരയു
തുുിലുു ഉറപുുിലുു. തടുുിപുുുകാരുുകുു്
ഇതുനലുുകാേമായിരികുുുനമനുു
ഓരുുമയുണുുായിരികുുണം.

ക്തയ്മായഇടസവളകളില്്
പാേ്സവഡ്മാറ്്്ക
സാമുുതുുികതടുുിപുു്തടയാനുു

ആേയുമായിനശുദുുിഴകുുണുുകാരയു
മാണിത.ുനമുുുനടഴഫാണിലുുേ
ഭികുുുനുുഒടിപി(വണുുബടംപാ
സ്ഴവഡ)ുനമുുറുകളുുഒരുകാര

ണവശാലംു ബകമാറരുത.ു പാ
സ്ഴവഴഡാമറുു്ൈാങുുിങുവിവര
ങുുഴളാഴചാേിചു്ുേഭികുുുനുുഇനമ
യിലുു,നമഴസജുകഴളാടു നപുതിക
രികുുാതിരികുുുക. ഒരു ൈാങുുും
ധനകാരയുസുുാപനവംുഇനമയി
ലുുവഴിഇതുആവശയുനപുുടാറിലുു.
പാസ്ഴവഡുമാറുുുഴമുാുളുുകഴിയു
നുുതംുഎളുപുുതുുിലുളുുതുഒഴി
വാകുുുക.അകുുരങുുളംുഅകുു
ങുുളംു ഇടകേരുുതുുി നപനടുനുുു്
ഴോഷുുികുുാനാകാതുു വിധതുുി
ലുളുുപാസ്ഴവഡുഉണുുാകുുുക.

േിസ്്്്ം
സ്രക്്ിതമാക്്്ക
സിസുുുുതുുിലുുവളനരആധികാ

രികമായആുുുിബവറസ്സം
വിധാനംമാനതുംഉപഴയാഗികുുു
ക.അനലുുങുുിലുുഈവഴിയംുഡാ
റുുഴചാരാം.ഴമലുുപുുറഞുുവകുടാ
നതഅകുുൗണുുുകളുുനിരനുുരം
പരിഴശാധിചുുുനകാണുുിരികുുുക.
സംശയകരമായനതങുുിലംു നട
നുുുഎനുു് ഴതാനുുിയാലുു ഉടനുു
പാസ്ഴവഡുമാറുുുകയംുഴവണം.
കുടാനതഴഫാണിലുുവരുനുുനമ
ഴസജു അേരുുടുുുകളുു നിരീകുുി
കുുുകയംു ഴവണം. ഇനതുനയാ
നകുുനചയതുാലുുതടുുിപു്ുപരമാധി
ഒഴിവാകുുാം.

ഡിജിറ്്ല്്ബാങ്്ിങ്്ില്്
ഓര്്ക്്ണംഇക്്ാരയ്ം

മംുബൈ: ഴോടുു് നിഴോധന
തുുിനുുു സമയതുുാണു ഴപടിഎം 
എനുുഴപരുഇനുുുയകുുാരുുകുു്പരിചി
തമാവുനുുത.ുനപുതിസനുുിഘടുുങുുളി
ലുുഎങുുനനവിജയംഴനടാംഎനു്ു
പറയുകയാണുഴപടിഎംസുുാപക
നുുവിജയുഴശഖരുുശരുുമുു.
ഇനുുുയയിലുു നൊഴോണ ബവറ

സ്ഭീതിഅടുതുുഒരുമാസനമങുുി
ലംുതുടരംു.സവുയംനപുതികുേസാ
ഹചരയുങുുളുമായിഇണങുുിഴചുുരുുനുു
നിങുുളുനടസീനിയരുുടീംഅംഗങുു
ളുമായിഴചരുുനു്ുഫിനാനുുഷയുലുുകാ
രയുങുുളുുചരുുചുുനചയുുാനുമുളുുസമ
യമായിഇതിനനമാറുുിയാലുുവിജയ
തുുിഴേകു്ുനീങുുാനുുപറുുും.

1.വിചത്്ട്ത്്്ക്ത്്ര്ത്
വിനതുുടുതു്ുകുതുുരുത,ുഅതാ

ണുഓരുുഴകുുണുുത.ുഎനതുവേിയനപു

തിസനുുികളുു വനുുാലംു കയുാപുുിറുു
േിലുുനൊടരുത.ുൈാങു്ുഅകുുൗണുുി
ലുുസുകുുിചുുിരികുുുനുുമുേധനനമ
ടുതു്ുറിസ്കുഎടുകുുാനുളുുസമയ
മലുു.നചേവുകളുുസുകു്ുമമായിനി
രീകുുികുുുകയംു വിഴവകഴുതുനട
നിഴകുുപികുുുകയംുനചയുുണനമനു്ു
അഴദുുഹംഓരുുമുുിപുുികുുുനുുു."നിങുു
ളുനടൈിസിനസിനുഴനരിടു്ുഒരുനപു
ഴൊജനവംുനചയുുാതുുഒരുകാരയു
തുുിനുഴവണുുിനചേവഴികുുരുത.ു'

2.കയ്ാഷ്ഫസ്ോ
നപുധാനചുമതേഫിനാനസ്വി

ഭാഗതുുിനാണ.ുനനുോഡകറുുു്ഉണുുാ
കുുുനുുവരലുുഈസമയംതേപുക
യുഴകുുണുുയത.ുഅവരുുതങുുളുനടഉ
തപുനുുംനിേവിനേവിപണികു്ുഅ
നുസരിചുു് ഇറകുുിയാലുു മതി. എ
നുുാലുു കണകുുുകളുു ബകകാരയും

നചയതുുകയുാഷ്ഫുഴോഴോകുുുനുുവ
രുുവരുമാനതുുിനോപുുംഅഡമുിനി
സഴ്നുടഷനുു, ജീവനകുുാരുു, ഇനുുനവ
സു്ുുുനമു്ുു,നസയിലസ,്ഓപുുഴറഷണ
ലുുതുടങുുിയഴമഖേകളിനേനചേ
വുകളുു കണകുുാകുുുക. ൈജറുുിലുു
നശുദുുഴകനദുുുീകരികുുുകയാണുഇങുു

നനനചയുുുനുുതിനുുുേകുുുയം.വരു
മാനനതുുകാരയുമായിൈാധികുുുനുു
അടുതു്ുരണു്ു-മുനു്ുമാസങുുളുുഎ
ങുുനനമുഴുനുടുുുഴോകുനമനുു്പുുാ
നുുനചയുുണം.കുതയുമായഒരുകയുാഷ്
ഫഴുോപുുാനുുനചയുുാനുുമറകുുരുത.ു

3.രിേിനേ്
മ്സന്്ട്്്സൊണം
ഈൈിസിനസ്ഇഴപുുഴംുനപുവ

രുുതുുനകുുമമായിതുടരണം.ൈിസി
നസ്തുടരുുചുുയംുകാരയുകുുമമായമാ
നനജനുമനുുുുംഉറപുുാകുുാനുുചിേറി
ഴോടു്ുടുളുകളുുനിങുുളുനടൈിസിന
സിലുുഉപഴൊഗിഴകുുണുുിവരംു.
ഇതുവനരനാം സവുീകരിചുുിടുുിലുുാ

തുു മാരുുഗങുുളുു അവേംൈികുുാ
നംുൈിസിനസിനുഴവണുുിപുതിയ
കാരയുങുുളുുപഠികുുാനുമുളുുസമയ
മായിഇതിനനകാണണം.

മേടിഎംേറയ്ന്്്,എന്്്ചെയ്്ണം

നയുുഡലുുഹി: ൈി.പി. കനു
നുുഴോനയറിസരുുവുൈാങു്ുനഡ
പയുുടുുിഗവരുുണറായിവീണുുുംനി
യമിചുുു. കനുനുുഴോയുനട കാ
ോവധിഏനപുിലുു3മുതലുുഒരു
വരുുഷഴതുുകു്ുനീടുുാനുുമനനുുുിസ
ഭയുനടനിയമനസമിതിഅംഗീ
കാരംനലുുകി.
2017ഏനപുിേിലുുനഡപയുുടുുി

ഗവരുുണരുുസുുാനഴതുുകുു്ഉയ
രുുതുുനപുുടുനുുതിനു മുമുു് റിസ
രുുവുൈാങുുിനുുുഎകുസികയുുടുുീവു
ഡയറകറുുുറായിരുനുുു കനു
നുുഴോ.കറനുുസിമാനനജുനമു്ുു,
ഴപയനുമനുുുുകളുു, നസറുുി
ലുുനമു്ുു,വിഴേശനാണയും,ആഭയു
നുുര കടം മാനനജുനമുു്ു തുട
ങുുിയവകുപുുുകളുനടചുമതേ
അഴദുുഹതുുിനാണ.ു
കനുനുുഴോ 1982 നസപറുുും

ൈറിലുുറിസരുുവുൈാങുുിലുുഴച
രുുനുുു.വിഴേശവിനിമയമാനന
ജുനമുു്ു, കറനുുസി മാനനജുനമ
ുു്ുതുടങുുിൈാങുുിങുമായിൈ
നുുനപുുടുുനിരവധിഴമഖേകളി
ലുുനപുവരുുതുുിചുുിടുുുണുു്.എനുു.എ
സ.്വിശവുനാഥനുു,എം.നക.നജ
യിനംുബമകുുലുുപനതുയുമാണു
ആരുുൈിഐയുനട മറുു് മുനുു്
നഡപയുുടുുിഗവരുുണരുുമാരുു.

കന്ന്്ലോ
ആർ്്ബിഐ

തഡപയ്്ട്്ിഗവർ്്ണർ്്

ഴൊഴിഴുകുടിനുുു സവുനുും ൈി
സിനസുകാരനാണു എം.
പി. അഹമുുദ.ു 20 വ
യസിലുു ൈിസിനസ്
രംഗഴതുുകു്ുനപുഴവശി
ചുു അഴദുുഹം തനുുു
ൈിസിനസിനു തുട
കുുംകുറിചുുതുവേിയ
ങുുാടിയിലുു നൊനപു
വയുാപാരതുുിലുനടയാ
ണ.ു"ഇലുുതുുുമിസ'്എ
നുു ഴപരിലുുആയിരു
നുുു സംരംഭം. അ
വിനട നിനുു്
പതുിയ തുട
കുും.

പതിനയഒഴോചവിടുുുപടികളുു.അ
വിനടനിനു്ുനമനലുുസവുരുുണവയുാപാ
രതുുിഴേകു്ു.
മേയാളിയുനടമനസിലുുആതുു

ൈനുുതുുിനുുു സുവരുുണനുോ
യിമേൈാരുുഴോളുുഡുആനുുഡുഡ
യമണുു്സ് നപുയാണംതുടങുുിയിടുു്
കാലുു നുറുുാണുു് പിനുുിടുുു. 25 വ
രുുഷംമമുുു് ഴൊഴിഴുകുടു പാളയ
തുു് 300 ചതുരനശുയടിയിലുുതുട
കുുമിടുുമേൈാരുുഴോളുുഡുജവുലുുറി,
സവുരുുണവിലുുപുുനയിലുുഇനു്ുഴോ
കതുുിനേആേയു അഞുു്സുുാന
കുുാരിനോരാളാണ.ു നചയരുുമാനുു
എം.പി. അഹമുുദ,ു അഴദുുഹതുുി
നുുുമകനംുഇുുുരുുനാഷനലുുഓപുു

ഴറഷനുുസ് മാനനജിങു
ഡയറകറുുുറുമായ
ഷംോലുു അഹ
മുുദ,ു മരുമക
നംു ഇനുുുയനുു
ഓപുുഴറഷ
നുുസ് മാ
നനജിങു ഡ
യറകറുുുറുമാ
യഒ. അഷ
രുു എനുുിവ
രുനട

ഴനതുതവുതുുിലുുജവുലുുറി,ഭവനനി
രുുമാണംതുടങുുിയവിവിധഴമഖേ
കളിോയിരജതജുൈിേിനിറവി
ോണു ഴോകമാനകകുതികുുുനുു
ത.ു

മലഞ്്രക്്ില്്നിന്്്
ചൊന്്ിസലക്്്
മേഞുുരകുു്വയുാപാരംനടതുുി

നുകുണുുിരുനുുഅഹമുുദു 1990ക
ളുനടതുടകുുതുുിോണുമറുുുഴമഖേ
കളിഴേകുുുനീങുുാനുുതീരുമാനിചുു
ത.ുസവുരുുണതുുിനുുുസാധയുതകളുു
മനസിോകുുിഅതിഴേകുുുതിരി
യാനോരുങുുിയഴപുുളുു മറുു്ആറു

ഴപരുനടസഹായവംുകിടുുി.ഴൊഴി
ഴുകുടു കേകറുുുറായിരുനുു അമി
താഭുകാനു്ുമേൈാരുുവികസനവു
മായിൈനുുനപുുടുുു നസമിനാറുക
ളുുസംഘടിപുുികുുുനുുകാേമായിരു
നുുുഅത.ുമേൈാറിനുുുവാണിജയു
പാരമുുരയുവംുവിശവുാസയുതയംുക
ണകുുിനേടുതുുു ജവുലുുറികുുു "മേ
ൈാരുു'എനുു്ഴപരുനലുുകി.ഇനുു്
30,000ഴൊടിവിറുുുവരവുളുുസുുാ
പനമായി മേൈാരുു നഗുുപുു് മാറി.
25,000ഴൊടിയംുസവുരുുണതുുിലു
നടയാണ.ു

പ്തിയ
ച്വട്വയപ്്്്കള്്

ഴോകനതുു ഏറുു
വംുവേിയറീനടുയുു
ലുുജവുലുുറി നഗുുപുുാ
യി മാറുകനയ
നുുേകുുുയതുുി
നുുു ഭാഗമാ
യാണു നട
പടി. നിേ
വിലുു 10
രാജയു
ങുുളി
ോയി
മേ

ൈാരുുഴോളുുഡുആനുുഡുഡയമണു്ു
സിനു260ഴേനറഴോറുമുകളുണു്ു.
അടുതുുഅഞുുുവരുുഷതുുിനുളുുി
ലുു ഴോറുമുകളുനട എണുും 750
ആകുുി ഉയരുുതുുും.ഛണുുിഗഢ,ു
തമിഴുനാടുുിനേകംുഭഴൊണം,ൈി
ഹാറിനേപടുന,നതേങുുാനയിനേ
കമുും,ഉതുുരുുനപുഴേശിനേേഖുനൗ,
ഗാസിയാൈാദ,ുകരുുണാടകയിനേ
കമുുനഹളുുി,മധയുനപുഴേശിനേഇ
നുുഴോരുു, മഹാരാഷ്നടുയിനേ വാ
ഷി,താനന,ഒഡിഷയിനേഭുവഴന
ശവുരുു,ഡലുുഹിയിനേേവുാരക,ആ
നനുുുനപുഴേശിനേ നശുീകാകുളം എ
നുുിവിടങുുളിോണു മുനുുു മാസ
തുുിനകംഴോറുമുകളുുആരംഭി

കുുുക.വിഴേശതു്ുമഴേഷയു,ൈംഗുുാ
ഴേശ,ുസിംഗപുുുരുു,യഎുഇ,സൗേി
അഴറൈയു,ഒമാനുു,ഖതുുരുുഎനുുീ
രാജയുങുുളിോയികുടുതലുുഴോറു
മുകളുുഉടനുുആരംഭികുുും.7ഴപരു
മായിതുടങുുിയസുുാപനതുുിലുു
നിേവിലുു2,752നിഴകുുപകരുണു്ു.
ജീവനകുുാരിലുു20ശതമാനംഴപ
രംുനിഴകുുപകരാണ.ു

കവവിധയ്വതക്രണം
കഴിഞുു25വരുുഷകുുാേയളവി

ലുുമേൈാരുു നഗുുപുു് നപുാഴേശികക
മുുനിഎനുുതിലുുനിനു്ുവിശവുസത്
രായഇടപാടുകാരുനടവനുുപിനുുു
ണയുളുുഇനുുുയനുുഇുുുരുുനാഷണ
ലുു കമുുനിയായി വളരുുനുുു കഴി
ഞുുു.കാലുുനുറുുാണുുിനിടകുു്മേ
ൈാരുു ഴോളുുഡു ആനഡു ഡയമ
ണുു്സ്ആഴോളതേതുുിഴേകുു്വ
ളരുുനുു് കഴിഞുുു. മേൈാരുു നഗുു
പുുിനുുുറീനടുുയുലുുജവുലുുറിൈിസിന
സ് ശംുഖേയാണു മേൈാരുു ഴോ
ളുുഡുആനുുഡുഡയമണുു്സ.് റിയ
ലുുഎഴസുുുുറുു്,ഴോപുുിങുമാളുകളുു,
ബഹപുുരുുമാരുുകുുറുു്,ഗുഴോപകര
ണങുുളുു, ഇേകുഴനുോണികു ഉതപു
നുുങുുളുുഎനുുിവയുനടറീനടുുയല്ുൈി
സിനസ,് നഫുാബഞുുസിൈിസിന
സ,് നടകഴുോളജി അനുൈനുു
സംരംഭങുുളുു, വിവിധ ഴസവന
സംരംഭങുുളുുതുടങുുിവയുതയുസത്
ൈിസിനസ് സംരംഭങുുളുു നഗുുപുുി
നുണു്ു.
മേൈാരുുനഗുുപുുിനുുുമനറുുരുസം

രംഭമായമേൈാരുുഡവേഴപുുഴസു്
ഭവനനിരുുമുുാണരംഗതു്ുഇതിന
കം29േകുുംചതുരനശുഅടിയിേ
ധികംനിരമാണ നപുവരുുതുുനങുു
ളുുപുരുുതുുിയാകുുികഴിഞുുു.കു
ടുതലുുടൗണുുഷിപു്ുപദുുതികളുു,ക
ണുുനവനുുഷനുുനസുുുറുകളുു,സാ
ധാരണകുുാരുുകു്ുതാങുുാവുനുുഭവ
നപദുുതികളുുഎനുുിവമേൈാരുു
ഡവേഴപുുഴസുിനുുു ആഭിമുഖയു
തുുിലുു നടപുുാകുുും. തിരുവനനുു

പുരതു്ുമേൈാരുുനഗുുപുുിനുുു"മാളുു
ഒഫുനടുാവനുുകുരുു'ആരംഭിചുുുകഴി
ഞുുു.ടുറിസംരംഗനതുുസാധയുത
കളുുനപുഴൊജനനപുുടുതുുിഴൊഴി
ഴുകുടുചാേിയാരുുപുഴയുനടതീര
തുു് ഹൗസ് ഴോടുു് സൗകരയുങുു
ഴോനടമറീനകണുുനവനുുഷനുുനസ
ുുുറുണു്ു.

ആഭരണനിര്്മാണശാല
ആഭരണനിരുുമാണശാേകളു

നടഎണുുംവരുുധിപുുികുുാനളുുുനട
പടികളംുആരംഭിചുുിടുുുണു്ു.നിേവി
ലുുനൊലുുകുുതുു,ബഹേരാൈാദ,ു
മംുബൈ, ൈംഗളുര,ു ഴൊയമുു
തുുുരുുഎനുുിവിടങുുളിോണുആഭ
രണനിരുുമാണശാേകളുളുുത.ുഇ
നുുുയയിലുുനിനുുുളുുഒരുനൈുാനുുഡു
ആഴോളതേതുുിലുു ഒനുുാമനത
തുുുകനയനുുേകുുുയതുുിലുുഏനറ
മുഴനുുടുുുഴോയികുുഴിഞുുതായി
മേൈാരുു നഗുുപുു്നചയരുുമാനുുഎം.
പി.അഹമുുദുപറഞുുു.
ഇനുുുയയിലംുവിഴേശരാജയുങുുളി

ലുമായിവിവിധതേതുുിലുുപുതി
യനൊഴിേവസരങുുളുുസുഷുുികുുാ
നുുഇതുസഹായകമാകുനമനു്ുമേ

ൈാരുുഴോളുുഡുആനുുഡുഡയമണു്ു
സ്ഇനുുുയഓപഴറഷനുുസ്മാനനജി
ങുഡയറകറുുുരുുഒ.അഷരുുപറഞുുു.
ോഭതുുിനുുു അഞുുു ശതമാനം
സാമുഹികനപുതിൈദുുതപദുുതി
കളുുകുുായി നചേവഴികുുുനുുുണുു്.
വിേയുാഭയുാസം,ആഴോഗയും,വനിത
ശാകുുീകരണം,പാവനപുുടുുവരുുകുുു
ളുുപാരുുപുുിടനിരുുമാണം,പരിസുുി
തിസംരകുുണംഎനുുീഴമഖേക
ളിോണുഈപണംനചേവഴികുുു
നുുത.ു

തലമ്റമാറ്്ം
സാഴങുുതികവിേയുയിനേപുഴോ

ഗതികുുനുസരിചുുുകചുുവടതുുിലംു
മാറുുങുുളുു വരുതുുുനുുതിലുു ഒടുുും
പിനുുിേലുുമേൈാരുുനഗുുപുു്.ഴൊഴി
ഴകുുടുകുറുുികുുാടുുുരിനേആസുുാ
നമദുുിരതുുിേിരുനുുാലുു അഹമുു
േിനു250കടകളിനേയംുവിവരങുു
ളുുഅപുുഴപുുളുുനോബൈേിലുുഅ
റിയാനുുകഴിയംു.മകനുുഷംോലംു
മരുമകനുു അഷറംു സജീവമായ
ഴൊനടപുതിയകാേതുുിനനുസ
രിചുുുമാറിനകുുണുുിരികുുുകയാണു
മേൈാരുുനഗുുപു്ു.

മലബാര്്ഗര്്പ്്്ഇന്്്യന്്ഓപ്്റേഷന്്സ്മാനെജിങ്ഡയേകറ്്്ര്്ഒ.അഷ
ര്്,നെയര്്മാന്്എം.പി.അഹമ്്ദ,്ഇന്്്ര്്ൊഷെല്്സ്ഓപ്്റേഷന്്സ്മാ
നെജിങ്ഡയേകറ്്്ര്്ഷംലാല്്അഹമ്്ദ്എന്്ിവര്്.

എം.പി. അഹമ്്ദ്

നൊചുുി: മേയാളികളായ നടകുുികളുുകുുലുുാ
നതമറുുാരുുകുുുംവരുുകു്ുനഫുംഴോംഅനതുപരി
ചതയമായഒനുുലുു.വീടു ഴോേിസുുേമാകു
ഴപുുളുുനൊഴിോളികളുുസവുീകരിഴകുുണുുചി
േമരയുാേകളംുമുനുുകരുതലുകളുമുണുു്.ന
മുുുനടഴോേിതീരുുകുുുനുുതിനപുുുറംനപുതിസ
നുുികാേതുു്കമുുനികുുുഴവണുുിഎനുുുനച
യുുാനുുസാധികുുുംഎനുുുളുുതുനപുധാനമാണ.ു
അതിനപുുുറംസാഴങുുതികമായിപേകാരയു
ങുുളംുഅനുസരിഴകുുണുുതുണു്ു.അതാണുധ
നുുഗുരുഇനു്ുപരിഴോധികുുുനുുത.ു

സേവ്ചെയ്്്സപ്്ള്്
ഓഫിസുമായിൈനുുനപുുടുുവിവരങുുളുുവയു

കുുിഗതഇ-നമയിേിലംുഗുഗിളുുബനുഡവിലംു
ഴസവുനചയുുുനുുതുഅൈദുുതുുിലുുഡാറുുഴോരാ
നുുഇടയാകുുാം.നിങുുളുുകുുുംകമുുനികുുുംഅ
പകടരമായനപുതയുാഘാതങുുളുുഇതുണുുാകുുും.

വിപിഎന്്സേവനം
കുടുതലുുഴപരുുവീടുുിേിരുനുുഴോേിനചയുുാ

നുുതുടങുുിയഴൊനടഹാകുുരുുമാരുു റാനുുസം

നവയരുു ഉപഴൊഗിചുു്ഓഫിസ്സിസുുുുങുുനള
ഴോകുു്ഡൗണുുനചയുുാനുുഇഴപുുളുുേകുുുയമി
ടുനുുതുഴോംനനറുു്വരുുകുുുകനളയാണ.ുഇവ
നയഹാകുുരുുമാരിലുുനിനുുുസംരകുുികുുാനുു
ഒരുവിപിഎനുുസരുുവീസ്ഉപഴൊഗികുുുനുു
തുനനുുായിരികുുും.

ലാപസ്ോപ്
നിങുുളുുഉപഴൊഗികുുാതുുഴപുുളുുഓഫിസ്

ോപഴുോപു്ുനിരുുൈനുുമായംുഴോകു്ുനചയുുാനുു
ഓരമികുുണം.ഇനലുുങുുിലുുവീടുുിലുുകുടുുികളുനണുു
ങുുിലുുഅവരുുസഹനപുവരുുതുുകരുുകുുുവിഡിനൊ
ഴൊളുു നചയുുുകഴൊ ഴോസിനുഇ-നമയിലുു
അയകുുുകഴൊഒനകുുനചയനുതനുുിരികുുും.

ബര്ൗേര്്
ഓഫിസ് ഴോേികുുും വയുകുുിഗത ഇുുു

രുുനനറുു്പരതേിനംുഒരുനൈുൗസരുുതനനുുഉ
പഴൊഗികുുരുത.ു നിങുുളുനട ഴസരുുചുു് റിസ
ലുുടുുുകളുുഓഫിസ്നമയിലുകളിലുുപരസയുശു
പാരുുശകളായിഅവതരികുുുനുുതുചിേഴപുു
ലുുചമുുലുുഉളവാകുുാം.

ോമ്ഹികമാധയ്മം
വീടുുിനേനിങുുളുനടഴോേിസുുേതുുിനുുു

ഴോനടുുനയടുതുുുസാമുഹികമാധയുമങുുളി
ലുുഴോസുു്ുുനചയുുാതിരികുുാനുുനശുദുുികുുണം.
ഓഫിസ്ഴോേിയുനടയംുസിസുുുുങുുളുനടയംു
ചിനതുങുുളുുനവളിനപുുടുതുുുനുുതിലുുപേക
മുുനികളുുകുുുംകരുുശനമായനയങുുളുുഉണുുാ
നയനുുു വരാം. ഇതുുരം ചിനതുങുുളിനേ ോ
പഴുോപുു്സ്നകുീനിലുനടചിേഴപുുളുുനിങുുളു
നടകമുുനിയുമായിൈനുുനപുുടുുനിരണായക
വിവരമായിരികുുുംനിങുുളുുഅറിയാനതനവ
ളിനപുുടുതുുുക.
ഴോേിയുമായിൈനുുനപുുടു്ുസാമുഹികമാ

ധയുമഅകുുൗണുുുകളുുഉപഴൊഗികുുുനുുവരാ
നണങുുിലുുഒരികുുലംുവയുകുുിഗതസാമുഹിക
മാധയുമഅകുുൗണുുുകളംുവരുുകു്ുഅകുുൗണുുു
കളംുഒഴരനൈുൗസറിലുുഎടുകുുാതിരികുുുക.
നിങുുളുനടവയുകുുിഗതതാതപുരയുങുുളംുക
മുുനി താതപുരയുങുുളംു വയുതയുസത്മായിരി
കുുാം.സാമുഹികമാധയുമങുുളിലുുനിങുുളുുന
ലുുകുനുുബേകുുുംകമനുുുുംഅൈദുുതുുിലുുഒ
ഫീഷയുലുുഹാനുുഡിേിലുുനിനുുായാലുുഅതു
ചിേഴപുുളുുവേിയനപുതയുാഘാതമുണുുാകുുാം.

സമനിനടിക്്ണ്്
നിങുുളുനടവീടുുിേിരുനുുുളുുഴോേിയുനട

വിശോംശങുുളംുസാമുഹികമാധയുമങുുളിലുു
നവളിനപുുടുതുുരുത.ുസാമുഹികമാധയുമങുുളി
ലുു ചാറുുു നചയുുുഴുപുഴംു കമുുുിടുഴുപുഴംു
ഴോേിയുമായിൈനുുനപുുടുുഇതുുരംകാരയു
ങുുളുുനവളിനപുുടുതുുുനുുതുഒഴിവാകുുണം.

ലാപസ്ോപ്്്കകമാറര്ത്
നിങുുളുനട ോപഴുോപുു് ഴോേികുുായി മാ

നതുംഉപഴൊഗികുുുക.നിങുുളുനടപങുുാളിനയ
ഴൊകുടുുികനളഴൊഅതുഉപഴൊഗികുുാനുു
അനുവേികുുാതിരികുുുക.

ഒര്മിച്്്സവണ്്
ഴോേിയുമായിൈനുുനപുുടുുഴോളുുഡറംു

വയുകുുിഗത ഴോളുുഡറുകളംു ഴവരുുതിരിചുുു
മാറുുിയിടുക.നിങുുളുനടഓഫിസ്സിസുുുുതുുി
ലുുവയുകുുിപരമായഫയലുകളുുസുകുുികുുരു
ത.ുകമുുനിയുനടഐടിവകുപുുിനുഅവനയ
ലുുാംഴോകുുാനുുചിേഴപുുളുുഅനുമതിഉണുുാ
ഴയകുുാം.

വീട്ഓഫീസ്ആക്മപ്്ള്്

നയുുഡലുുഹി:നൊവിഡ-ു19ബവറസ്ൈാ
ധയുനടപശുുാതുുേതുുിലുുഡിജിറുുലുുഇ
ടപാടുകളുു ഴനുപാതുുാഹിപുുികുുണനമനുു്
ആരുുൈിഐഗവരുുണരുുശകുുികാനുുോ
സ.്ആരുുൈിഐപുറതുുിറകുുിയവിഡി
നൊയിോണു ഇകുുാരയുംആവശയുനപുുടു
നുുത.ുഴോശംസമയതുുിലുനടയാണുുന
മുുളുു കടനുുു ഴോകുനുുത.ു ഈനൊരു
സാഹചരയുതുുിലുു മുനുുകരുതനേടുകുുാ
നുുനാംൈാധയുസുുരാണ.ുഇതിനായിഎ
ലുുാഇടപാടുകളംുഡിജിറുുോയിനടതുു
ണം.നഡൈിറുു്,നനുകഡിറുു്കാരുുഡുഇടപാ
ടുകനളലുുാം ഡിജിറുുോയി നടതുുണനമ
നു്ുഅഴദുഹുംആവശയുനപുുടുുു.

ഡിജിറ്്ല്്ഇടപാട്
ലവണതെന്്്

ആർ്്ബിഐഗവർ്്ണർ്്

മംുബൈ: റിസരുുവുൈാങുുിനുുു
സമാശവുാസപദുുതികളുുവനുുി
ടുുും ഓഹരി വിപണി വീടുുും
താഴോടു്ുതനനു.ുമംുബൈഓഹ
രി സുചികയായ നസനുുനസ
കസു് 1,375.27 ഴോയിുു്ു താ
ഴനുു്ുഅതായതു4.61ശതമാനം
ഇടിവുഴരഖനപുുടുതുുി28440.32
ഴേനകുുതുുിയാണു ഇനുുനേ
വയുാപാരംഅവസാനിചുുത.ു ഴേ
ശീയഓഹരിസുചികയായനി
ഫറുുുി379.15ഴോയിുു്ുതാഴനുുു്
അതായതു4.38ശതമാനംഇടി
വു ഴരഖനപുുടുതുുി 8281.10 ഴേ
നകുുതുുി വയുാപാരം അവസാ
നിപുുിചുുു.
സിപുു(-5.91%),നടകുമഹീനദുുു

(4.50%), നനസുു്ുുനേ (4.50%),
ഴോ.നറഡുുീസ് ോബസു്
(6.64%), ആകസുിസ് ൈാങുു്
(2.33%)എനുുീകമുുനികളുനട
ഓഹരികളിോണുഴനടുുംഴരഖ
നപുുടുതുുിയത.ു എനുുാലുു വയുാ
പാരതുുിലുു രുപനപുുടുു ആ
ശയകുഴപുുംമുേംവിവിധകമുു
നികളുനടഓഹരികളിലുുനഷുും
ഴരഖനപുുടുതുുി.ൈജാജുഫിനാ
നുുസ് (-11.81%), എചുു്ഡിഎ
ഫസുി(-11.13%),ടാറുുാസുുുുീലുു(-
8.37%),എചു്ുഡിഎഫസുിൈാങുു്
(-8.05%), ഐസിഐസിഐ
ൈാങുു്(-7.78%)എനുുീകമുുനി
കളുനട ഓഹരികളിോണു ന
ഷുുംഴരനഖനപുുടുതുുിയത.ു

ഉണർവില്്ാതെ
ഓഹരിവിപണി

ലോക്്്ഡൗണില്്;ബാങ്്്ലയനത്്ിന്
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നളപാചേം

ഗോക്്്ഡൗണിലം്
ഷാനിഗോൾഓൺഡയ്്ട്്ി
പി.ബി.ബിച്്്
ആ ല പുുു ഴ: "കോ ക ചതു ുയാ ചക മ ുകുുി കുു ള യാ ൻ ചക ൽ പുുു ളുു ഒ 
ര ുൈ ഹാ ൈാ െി, അ ത ുകക െ ള തുുി കല കുുും പ ട ർ നുുു ചകാ ടുുി െി കുുു 
കപു ുൾ ഒ ര ുചപാ ത ുരപു വ ർ തുു ക യാ യ ൊ ൻ എ ങുു ചന യാ ണു
സ ൈാ ധാ ന കുത ുചട വീ ടുുി ലി െി കുുു ക.'' ൊ ജയു ൈാ ചക കോ കഡുൗ 
ൺ രപു ഖയുാ പി ചുു് ജ ന ങുു ചള ലുുാം വീ ടുുി ലി െി കുുു കുപ ുഴംു അ ര ുർ
എം എ ൽ എ ഷാ നി കോ ൾ ഉ സൈ്ാ ൻ ഓ ൺ ഡയു ുടുുി യി ലാ ണ.ു 

ജ ന രപു തി നി ധി ചയ നുു നി ല യി ൽ ത നി കുുും ഒ ര ുപാ ട ു കാ ർ 
തുു വയു ങുു ള ുടുു്. 24 ൈ ണി കുുു റംു രപു വ ർ തുുി കുുു നുു ആ കോ ഗയു
രപു വ ർ തുു ക ർ. അ വ ർ കുു് കവ ടുു സ ഹാ യം ഉ റ പുുി കുുാ നാ ണി 
കപു ുൾ രേു ൈം. മ ുനുു് പ തി റുുാ ടുുി കല ചറ യാ യി ചൊ ത ുരപു വ ർുുതുു 
ന െം ഗ തു്ു നി ൽുുകുുു നുു ആ ചള നുു നി ല യി ൽുു സ മ ുഹ തുുി ൽുു ന ട 
കുുു നുു രപു ശനു ങുു ൾുു എ ചുത ുചകു ുയാ ചണ നുു് പ ഠി കുുാ നംു അ 
തി ലി ട ചപ ടാ നംു എ നുുും രേു ൈി ചുുി ടുുു ടുു്. അ ത ുചകാ ടുു് ത ചനുു
കോ ഗം വ നുു വ ർ ചകുാു പുും ക ഴി യ ുനുു ചഹ ൽ തു്ു ഡി പുുാ ർ ടു്ുചൈ ുുുി 
ചല സുുുുാ ഫ ുക ൾ കു്ു കവ ടുു ആ വ േയു ങുു ൾ അ കനുവ ഷി ചു്ു അ ത ുന 
ട തുുി ചകുാു ട ുകുുു നുു ത ുത ചുുു ച ുൈ ത ല യാ യി ക ടുുാ ണി കപു ു
ൾ ന ട തുുു നുു ഇ ട പ ട ല ുക ൾ- ഷാ നി കോ ൾ ചൈ ചരുടാ വാ ർ 
തുു കോ ട ുപ റ ഞുുു. 

ആ ല പുുു ഴ യി ൽ നി നുുും അ ര ുർ ൈ ണുു ല തുുി ചല
ക ുതുുി യ കൊ ടുുി കല കുു് ൈാ റി യാ ണി കപു ുൾ താ ൈ 
സ ചൈ ങുുി ലംു ഇ കപു ുൾ വീ ടുുി ലി െി കുുാ റി ലുു. ൊ 
വി ചല മ ുത ൽ ൈ ണുു ല തുുി ചല ചെ റ ുതംു വ 
ല ുത ുൈാ യ കൊ ൊ യൈു ക ൾ പ െി ഹ െി കുുാ 
ന ുളുു ഓ ടുു തുുി ലാ ണ.ു ഡി എം ഒ യ ുചട
രേു ദുു യി ൽ ചപു ുട ുകതു ുടുു കാ െയു ങുു ളംു
ക ല കറുുു റ ുൈാ യ ുളുു െ ർ ചുു യംു പുുാ നി 
ങ ു ഓ ൈീ സ റ ുൈാ യി കോ ഡി കന റുു്
ചെ കയു ുടുു കാ െയു ങുു ളംു ത ുട ങുുി
എ നുുും ക ുതയു ൈാ യി അ വ കോ ക 
നം ന ട തുുി യി ടുുാ ണ ുൊ രതുി വി രേു 
ൈി കുുാ റ ുളുു ത.ു നി െീ കുു ണ തുുി 
ൽ ക ഴി യ ുനുു വ ർ കുു് ഒ ര ുക ുറ 
വംു ഉ ടുുാ വ ര ുത.ു ൈ റു്ു അ സ ുഖ 
ങുു ള ുൈാ ചയ തുുു നുു വ ർ കുു് െി 
കി തുു കി ടുുാ തുു അ വ സുു യ ു
മ ുടുുാ ക ര ുത.ു

ത ുറ വ ുർ താ ല ുകുു് ആ ശ ു
പ രതുി കക രദുുുീ ക െി ചുുാ ണ ുരപു വ ർ 
തുു നം. പ ഞുുാ യ തുുി ല ുളുു
രപുാ ധ ൈി ക ആ കോ ഗയു കക രദുുു ങുു 
ളംു സ ദുു ർ േി കുുും. 10 കക രദുുു ങുു 
ള ുളുു തി നാ ൽ ഓ കോ ദി വ സ 
വംു ക ഴി യാ വ ുനുു രതു പി എ ചു്ുസി 
ക ളി ചല തുുാ ണ ു രേു ൈം. ഇ നുു ചല
പ ളുുി കുത ുട ു പി എ ചുു്സി യി ൽ ന 
ഴസു ുൈാ ർ കു്ു എ തുുാ ന ുളുു വാ ഹ ന
സൗ ക െയു ൈി ചലു ുനുുും സവു നുും വാ ഹ ന 
ങുു ളി ചല തുുു കുപ ുൾ ചപാ ലീ സ ് ത ട 
യ ുനുു ത ട കുും രപു ശനു ങുു ൾ പ റ ഞുുു.
അ വി ചട വാ ഹ ന സൗ ക െയും ഏ ർ ചപു ുട ു

തുുി. ൈ ചറുാു െി ട തു്ു ൈാ ർ ൈ സി സുുുുി ലുു എ നുു താ യി ര ുനുുു രപു ശനും. ഇ 
തി ചന ലുുാം ഉ ട ൻ പ െി ഹാ െം കാ ണാ ൻ ക ഴി ഞുു ത ുഅ ത ത ുസുു 
ല ങുു ളി ചല തുുി അ കനുവ ഷി കുുു നുു തി നാ ലാ ണ.ു 

കോ ഗ തുുി ചുുു ഗൗ െ വ ചൈാ നുുും അ റി യാ തുു സാ ധാ െ ണ കുുാ 
ർ പ ല രംു കോ ഡി ലി റ ങുുു നുുു. ഇ വ ർ കുുും യാ രതുാ നി കോ ധ നം ലം 
ഘി ചു്ു അ നാ വ േയു ൈാ യി കോ ഡി ലി റ ങുുു നുു വ ർ കുുു ചൈാ ചകു ുകോ 
ധ വ തകു െ ണം ന ട തുുാ ൻ ചപാ ലീ സി ചനാ പുും ൊ നംു ഇ റ ങുുാ റ ു
ടുു്. സാ നി മറു ുസ ർ ഉ പ കോ ഗി ചുു് മക ക ൾ ശ ുദുുീ ക െി ചുുും ൈാ 
സക് ുധ െി ചുുു ചൈാ ചകു ുയാ ണ ുയാ രതു ക ൾ. വീ ടുുി ലി െി പുു ലുു, ദി വ കസ 
ന ഇ തുു െം പ ൊ തി പ െി ഹാ െ വംു കോ ധ വ തകു െ ണ വ ുചൈാ ചകു ു
യാ ണ ുഎ ചുുു കോ കു്ുഡൗ ൺ ചഡ യസു-് ഷാ നി കോ ൾ പ റ ഞുുു.

അനാവശയ്മായിറോഡിലിറങ്്്ന്്വർക്്്റോധവതക്രണംനൽകാൻകഴിഞ്്ദിവ
സംപ്ച്്ാക്്ൽററ്്്്ഷന്മ്ന്്ിൽബൊലീസിബനാപ്്ംഷാനിറോൾഉസമ്ാൻഎംഎൽഎ.

സ്െ കുുാ നി ർ കദ േ ങുു ൾ അ കുു െം രപു 
തി അ ന ുസ െി കുുാ ൻ ത യാ റാ ണു
രപു േ സത് കോ വ ലി സുു്ുു ചബ നയുാ ൈി 

ൻ. അ ത ുചോ ടുു് ഇ നി യ ു
ളുു മ ുനുുാ ഴെു വീ ടുുി ൽ സവു 
സുും.

""ൊ ൻ അ ചലു ുങുുി ലംു വീ 
ടുുി ൽ തുു ചനു ുഇ െി കുുു നുു േീ 

ല മ ുളുു യാ ളാ ണ.ു അ ത ുചോ 
ടു്ു ഇ കപു ുഴ ചതു ു സാ ഹ െ െയു 
തുുി ന ുപ ുത ുൈ ചോ നുുു ൈി ലുു''.

ചെ ങുു നുുു െി നംു പ നുു ള തുുി ന ുൈി ട 
യകുുു് ക ുള ന ട ജം കു ഷ നി ൽ നി നുു് ചവ 
ണുു ണി യി ല ുചട ൈാ കവ ലി കുു െ യി കല കുുു
കൊ ക ുകപു ുൾ ഒ ര ുകി കോ ൈീ റുു ർ അ ക 
ചല ആ കല കുുു ൈ ണുുി ൽ എ ചുന ുര ുനാ 
ലംു ക ുടി യ മ ുകുു്. അ തി ന ു500 ൈീ റുു ർ
ചത കുുു ൈാ റി യാ ണ ുചബ നയുാ ൈി ചുുു ൈ 

ണുുി ൽ പ ുതുു ൻ വീ ട.ു 
ചബ നയുാ ൈി ൻ ഈ  ദി വ സ ങുു ളി ൽ രപു ധാ ന 

ൈാ യംു പാ െ ക തുുി ന ുകവ ടുുി ൈ റുുി വ യകുുുു നുുു എ 
നുു താ ണ ുരപു കതുയ ക ത.

താ ലപു െയു മ ുളുു െി ല വി ഭ വ ങുു ൾ പ െീ കുുി കുു ണം എ 
നുുു പ റ ഞുു കപു ുൾ സവുാ ഭാ വി ക ൈാ യംു ഒ ര ുകോ ദയും ഉ യ 
രംു, അ കപു ുൾ എ ഴ ുതു്ു എ ചനു ുങുുി ലംു ഉ ടുുാ വി കലു?ു

"മ ുൻ പ ുആ കോ െി ചുുു വ ചുു ഒ ര ുക ഥ യ ുചട വ ർ കുുി ലാ 
ണി കപു ുൾ'.

ആ ട ുജീ വി തം മ ുത ൽ എ ഴ ുതി വ ചുു രപു വാ സ ജീ വി ത 
തുുി ചുുു ഒ ര ുത ുട ർ ചുു യാ യി വ ര ുനുു ക ുകറ സം ഭ വ ങുു ളാ 
ണ ുൈ ന സി ല ുളുു ചത നു്ു എ ഴ ുതുുു കാ െ ൻ പ റ യ ുനുുു.

തീ ർ ചുു യാ യംു അ ചൊ ര ുപ ുതി യ അ ന ുഭ വം
വാ യ ന കുുാ ർ കുുു ന ൽ ക ുചൈ നുുാ ണ ുചബ നയുാ ൈി 
ൻ ക ര ുത ുനുു ത.ു

""മദ വ തുുി ചുുു വ ലം മക'' എ നുുാ ണ ുഹീ 
രരു ുഭാ ഷ യി ൽ ചബ നയുാ ൈി ൻ എ നുു വാ കുുി ന ർ 
ഥം. 

ചബ നുുി ഡാ നി കയ ൽ എ കനു ുതി ന ു പ ക െം
ഈ  കപ ര ു സവുീ ക െി ചുു കപു ുൾ ആ  വ ലം മക  
ചൊ നുുാ യി. ആ  മക യി കല കുു് ഇ നുുുയ യി ചല
ഏ റുു വംു സ മുു നുു ൈാ യ ചജ സി ബി സാ ഹി തയു പ ു
െ സക്ാ െം (25 ല കുും ര ുപ) വ നുുു.

ൈ ല യാ ള കോ വ ൽുു സാ ഹി തയു ചതു ുജ ന കീ യ ൈാ കുുു നുു 
തി ലംു വാ യ ന ഒ ൊ കോ ഷ ൈാ കുുു നുു തി ലംു രപു ധാ ന പ 
ങുുു വ ഹി ചുു എ ഴ ുതുുു കാ െി ൽുു ഒ ൊ ളാ ണ ുചബ നയുാ ൈി ൻുു.
ആ ട ുജീ വി തം, അ കുു കപു ുെി ചുുു 20 ന രസുാ ണി വ ർുുഷ ങുു 
ൾുു, അ ബീ േ ഗി ൻുു, അ ൽുു അ കറ ബയു ൻുു കോ വ ൽ ൈാ കറുുു 
റി, മ ുലുു പുുു നി റ മ ുളുു പ ക ല ുക ൾുു, ൈ ഞുു ചവ യി ൽുു ൈ െ ണ 
ങുു ൾുു, രപു വാ െ ക നുുാ ര ുചട െ ടുുാം പ ുസത് കം, ൈാ നുു ളി െി 
ചല 20 ക ൈയു ുണി സു്ുുു വ ർുുഷ ങുു ൾുു ത ുട ങുുി യ കോ വ ല ുക ളി 
ല ുചട യംു ഇ എം എ സംു ചപ ൺുുക ുടുുി യംു എ നുു ത ട കുു മ ു
ളുു ക ഥ ക ളി ല ുചട യംു അ കദു ുഹം ജ ന ൈ ന സി ൽ ഇ ടം പി ടി 
ചുുു.

ആ കല കുുു ൈ ണുുി ൽ എ നുു സുു ല കപു ുെി ന ു ചബ നയുാ ൈി 
ചുുു ക ുടംു ബ കപു ുര ുൈാ യി ബ നുു മ ുടു്ു. പുുാ വ ുനി ൽ കുുു നുു
ൈ ണുുി ൽ, കാ ഞുുി െ ൈ ണുുി ൽ, കി ള നുു ൈ ണുുി ൽ, ആ ല ുനി ൽ 
കുുു നുു ൈ ണുുി ൽ, ൊ കകു ുള ൈ ണുുി ൽ എ നുുി ങുു ചന അ ഞു്ു
സ കോ ദ െ ക ുടംു ബ ങുു ളാ ണ ുഈ  ഭാ ഗ തുുു ടുുാ യി ര ുനുു 
ത.ു ആ ല ുനി ൽ കുുു നുു ൈ ണുുാ ണ ുആ കല കുുു ൈ ണുുാ യി കോ 
പി ചുു ത.ു പുുാ വ ുനി ൽ കുുു നുു ൈ ണുുി ലാ ണ ു ചബ നയുാ ൈി ചുുു
ക ുടംു ബം. 

പാചകംമ്ഖയ്ം,ക്ട്്ത്്ിൽ
പ്തിയഗോവൽ

വീടിനുളുുിലിരികുുാൻനിർനദശികുുപപുുടുു
മുനുുാഴചുുുകുുാലംപരുമുഖരായഎഴുതുുുകാർ,
കലാകാരനുുാർ,സാമുഹികപരുവർതുുകർ
എനുുുപെയുുുനുുുഎനുുഒരു
അനനുേഷണമാണുഈരംകുുി.

ബെനയ്ാമിൻ

അങുു ചന ക ടുുി ലി ന ടി യി ൽ ഒ ര ുവി ധം ച ുെ 
ണുുു ക ുടി ഉ റ ങുുി യ ക ുടുുി ദി കോ സ ർ ൊ വി 

ചല ഉ റ കുു മ ുണ ർ നുുി ടുുി ലുു.
പ ചകു,ു ക ുഞുുാ പുുു കന െ കതു ുത ചനു ുൊ ടി ചയ ഴ ു

കനു ുറുുു. കെ ടുു കോ കെ ചുുി കോ മ ുറി യി ൽ വ ര ുനുു തി നു
മ ുമുുു ത ചനു ുപ ുറ തുുി റ ങുുി ഒ ര ുവി ഹ ഗ വീ കുു ണം ത 
ചനു ുന ട തുുി. അ മുു ൊ വി ചല അ ട ുകുു ള യി ലാ ൺുു.

ചോ കോ ണ കാ െ ണം എ ലുുാ വ ർ കുുും അ വ ധി രപു 
ഖയുാ പി ചുു കപു ുൾ പാ വം അ മുു യ ുചട പ ണി ഇ െ ടുുി യാ 
യി. അ ചുു ൻ പ രതു തുുി ൽ മ ുഴ ുവ ൻ അ െി ചുുു ചപ റ ുകുുു 
ക യാ ണ,ു തി ണുു യി ലി ര ുനു്ു. ക ടുു ൻ കാ പുുി ത ണ ുകുുു 
കപു ുൾ അ മുു ചയ നീ ടുുി വി ളി കുുും. വാ ർ തുു യ ുചട ച ു
ടി ന ുഒ പുുി ചു്ു ച ുട ുകാ പുുി വ നുുു ചോ കടു ുയി െി കുു ണം.
അ താ ണ ുെീ തി.

കെ ടുു ൻ മ ുറി യി ൽ പ ുത പുുി ന ുളുുി ൽ പ ുണുുു കി ട 
കുുു ക യാ ണ.ു കെ ചുുി യ ുചട മ ുറി യംു ത ുറ നുുി ടുുി ലുു. ആ 
ക പുുാ ചട സം ഗ തി വ ലി യ ക ുഴ പുു ൈി ലുു.

"എ നുുാ ടാ ഇ നു്ു കന െ കതു.ു..' - പി നുുി ൽ അ മുു യ ു
ചട േ ബുും കക ടുു കപു ുൾ ഒ നുുു ചെ ടുുി.

"നീ  കന െ കതു ുഉ ണ ർ നുു ത ുന നുുാ യി. ഇ നു്ു മ ുറി 
ചോ ചകു ുഒ നുുു അ ടി ചുുു വാ െി വ ുതുുി യാ കുു ണം, ഒ 
ൊ ഴചുുു ക ഴി ഞുുു നാ ണി തുു ളുു വ നുുി ടു്ു '.

നാ ണി യ മുുു മുു യാ ണ ു വീ ടുുി ചല ത ുകുു ലംു ത ുട 
യകുുു ലംു.

"അ കയു!ു'
ക ുഞുുാ പുുു അ റി യാ ചത നി ല വി ളി ചുുു കൊ യി.
"നുുാ ടാ ഒ ര ുചന കോ ളി''
അ വ ൻ ചപ ടുു നു്ു മ ുറി യി കല കകു ുടി കുു യ റി.

ചപ ചടു ുനു്ു വാ തി ലി ന ുപി നുുി ൽ നി നു്ു പി ങുുി 
പുുു ചുു പ ുറ കതു ുകു്ു ൊ ടി ഓ ട ുനുുു.

മദ വ കൈ, പി ങുുി ചയ ങുുാ ൻ ക ുടുുി ദി കോ 
സ റി ചന ൈാ നുുി പുുി ചുുു കാ ണ ുകോ?

ക ുഞുുാ പുുു മ ുറി യി ൽ കുു യ റി യ തി നു
പി നുുാ ചല അ മുു യംു ച ുല ുൈാ ചയ തുുി.

പാ വം. ക ുഞുുാ പുുു നി നുുു വി റ ചുുു.
"നുുാ ടാ ചെ കുുാ ൊ വി ചല മ ുത ൽ ഒ 

ര ുച ുറുുി കുു ളി. കവ ഗം ചെ നു്ു രബു ഷ ്ചെ 
യു്ു, ചൊ ചകു ുമ ുറി ചോ ചകു ുഅ ല 
കകു ുല ൈാ ണ കലു ുടാ'.

നി നുുു വി റ യകുുുു ക യാ ണു
ക ുഞുുാ പുുു. ഇ ട യകുു്ു ക ടുുി ലി ന 
ടി യി കല കു്ു കോ കുുു നുുു ടു്ു.
പ ുത പു്ു താ ചഴ വ ചെ മ ുടി 
കുുി ട കുുു നുു ത ുചോ ടു്ു
ഒ റുു കോ ടുു തുുി ൽ ൈ ന 
സി ലാ വി ലുു. പ ചകു ുഅ 
മുു ചയ പ ുറ കതു ുകുുി റ കുുാ ൻ എ നുുു
വ ഴി? എ ചനു ുങുുി ലംു ക ട നുു മക  ചെ യതുാ 
ചല െ കുു യ ുളുുു. ക ുഞുുാ പുുു ഒ റുു കുുു തി കുു ൽ പ ുറ 
കതു ുകു്ു. വ ർ കു്ു ഏ െി യ യ ുചട പി നുുി ലാ ണ ുറി ചുുി കി 
ട കുുു നുു ത.ു ന മുുു ചട സാ കുുാ ൽ റി ചുുാ ർ ഡ ുപാ ർ കുു ർ.
അ വ ചുുു െ ങുു ല ചപ ചടു ുനുു ഴി ചുുു. റി ചുുി ഒ റുു കുുു തി പുുി നു
മ ുറുു ചതു ുതുുി. വ ൊ നുു യി ലി െി കുുു നുു അ ചുു ൻ ഉ ചുു 
തുുി ൽ വി ളി ചുുു ക ുവി. ബ ഹ ളം കക ടു്ു കെ ചുുി യംു പ ുറ 
കതു ുകകു ുടി.

വി ൊ െി ചുു കൊ ചല കാ െയും ന ട നുുു. അ മുു ച ുലംു
മ ുറി യി ചല റി ഞു്ു മ ുൻ വ േ ചതു ുവ ൊ നുു യി ചല തുുി.

റി ചുുി മ ുറുു തു്ു മ ുൻ കാ ല ുക ൾ െ ണുുും നീ ടുുി ഒ ര ുരപു 
കതുയ ക കൊ സി ൽ നി ൽ കുുു ക യാ ണ.ു

""ആ ൊ ഇ വ ചന അ ഴി ചുുു വി ടുു ത'ു' എ നു്ു അ ചുു ൻ അ 
ല റ ുനുുു ടു്ു. അ മുു, ""വാ ടാ ഇ വി ചട'' ചയ നു്ു വി ളി ചുുു ക ു
വ ുനുുു ടു്ു. ആ ചക ബ ഹ ള ൈ യം.

റി ചുുി മ ുകുുു വി റ പുുി ചു്ു എ കതു ുൈ ണം പി ടി കുുു നുുു.
അ വ ചുുു ക ണുുു ക ൾ വി ട ർ നുുു. എ ലുുാ രപു തീ കുു ക കള 
യംു ത കി ടം ൈ റി ചുുു ചോ ടു്ു റി ചുുി ക ുതി ചചു ുര ുൊ ടുും.
വ ൊ നുു യി ൽ നി ലം ചൊ ടാ ചത അ വ ൻ ഹാ ളി ൽ ക 
യ റി യ തംു, ഏ കൊ ഒ ര ുഹ ന ുൈാ ൻ േ കുുി ആ വാ 
ഹി ചുു കൊ ചല ക ുഞുുാ പുുു അ ട ുകുു ള വാ തി ൽ കുു ൽ
നി നു്ു ഹാ ളി ചുുു ൈ ധയു തുുി ചല തുുി ചത നുുി പുു റ നു്ു ത 
ചുുു മ ുറി യ ുചട വാ തി ൽ പ ുറ കൈ നി നു്ു വ ലി ചുു ട ചുു തംു
ഒ നുുി ചുുു ക ഴി ഞുുു.

റി ചുുി വാ തി ലി നു

മ ുക ളി ൽ മ ുൻ
കാ ൽ െ ണുുു മ ുയ ർ 
തുുി ആ രകുാ നുു 
കതു ുചട ൈാ നുുി 
ചകു ുടുുി ര ുനുുു. അ 
ക തുുു ളുു തി ചുുു ൈ 
ണം അ വ ന ു കി ടുുി യി 
െി കുുു നുുു! 

അ കപു ുകഴ കുുും അ 
ചുു നംു അ മുു യംു പി നുുാ 
ചല ചയ തുുി. ക ുഞുുാ 
പുുു വി ചന അ ചുു ൻ പി ടി 
ചുുു പി കനു ുടുുു ൈാ റുുി. എ 
നുുി ടു്ു റി ചുുി യ ുചട ക ഴ ുതുുി 
ചല ചബ ൽ റുുി ൽ പി ടി മ ുറ ു
കുുി.

ഡാ....  സി റു്ു!
അ ചുു ചുുു ആ ജുു !
റി ചുുി ൈ െയുാ ദ കുുാ െ നാ യി.
അ ചുു ചുുു കോ ടുും ക ുഞുുാ പുുു വി ന ുകന ചെ യാ യി....
(ക ുഞുുാ പുുു വി ചുുു പ ദുു തി ചൊ ളി കഞു?ു- അ 

ത ുനാ ചള )

കണക്്്ക്ട്്ൽ
തെറ്്ിച്്്റിച്്ി

ഈ  ക ഥ യി ൽ 
ചോ ദി ക്്് ന്് 
ചോ ദയ് ങ്് ൾ ക്്് ഉ ത്് രം 
അ യ ചക് ്ണ്് 
വാ ട്്്സ ്ആ പ ്ന മ്് ർ - 
73040 41234

വാഹ.്..
ഘർജജസാ..!
ആ ല പുുു ഴ അ മുു ല പുുു ഴ
ചക. ചക. ക ുഞുുു പി ളുു
സക് ുളി ൽ ഇ ത െ സം 
സുുാ ന ചൊ ഴി ലാ ളി ക ൾ 
കുുാ യി ആ െം ഭി ചുു ക മുുുയ ു
ണി റുുി കി ചുു ണി ൽ നി നുു്
ഭ കുു ണം വാ ങുുി കൊ ക ു
നുു ബാ ല ൻ..! 

ഒരു
കോ ളി ഫുു വ ർ (കോ ബി),

കാ കബ ജ,ു ത കുുാ ളി, ഇ ഞുുി, പ ചുു മ ുള 
ക ുഎ നുുി വ കവ ണം. ഇ ല ക ൾ ക ള ഞുുു

കോ ബി ചെ റ ുക ഷ ണ ങുു ൾ ആ കുുി അ ട ർ 

തുുി മൈ കരുോ ഓ വ നി 
ൽ വാ ടുുു ക. ത ണ ുതുു തി നു

കേ ഷം അ തി ൽ ൈ ഞുു ൾ
ചൊ ടി, മ ുള ക ുചൊ ടി, ഉ പുു്, അ 

ലപും മൈ ദ എ നുുി വ കെ ർ തുു് ചവ 
ളുും ത ളി ചു്ു 10 ൈി നി ടുുു വ യകുുുു ക. അ തി നു

കേ ഷം ഒ ര ുക ടാ യി യി ൽ അ ലപും എ ണുു ഒ ഴി ചു്ു ന 
നുുാ യി മരുൈ  ചെ യതു ുൈാ റുുി വ യകുുു ണം. 

അ കത ക ടാ യി യി ൽ ഒ ര ുസപ് ുൺ എ ണുു ഒ ഴി 
ചു്ു ഇ ഞുുി, ചവ ള ുതുുു ളുുി, പ ചുു മ ുള ക ുഎ നുുി വ പ ചുു 
പു്ു ൈാ റ ുനുു ത ുവ ചെ മരുൈ  ചെ യുുു ക. അ തി ൽ അ 
െി ഞുുു വ ചുുി െി യകുുുു നുു ഒ ര ുസ വാ ള, ചെ റി യ െ 
ണുുു ത കുുാ ളി, അ ഞു്ു ഇ ത ൾ കാ കബ ജ,ു ആ വ േയു 
തുുി ന ുഉ പുു്, കാ ൽ സപ് ുൺ ൈ ഞുു ൾ ചൊ ടി, െ 

ണുുു സപ് ുൺ മ ുള ക ുചൊ ടി, ഒ ര ുസപ് ുൺ ൈ ലുുി 
ചപു ുടി എ നുുി വ കെ ർ തു്ു വാ ടി കുു ഴി യ ുകപു ുൾ ഒ 
ര ുസപ് ുൺ കോ യാ കോ സ ്കെ ർ തു്ു ഇ ള കുുി വ 
യകുുുു ക.

ഇ റ കുുാ റാ ക ുകപു ുൾ ൈ സാ ല ചപു ുടി, ബി െി യാ 
ണി ൈ സാ ല, ആം ച ുർ (പ ചുു ൈാ ങുു ചൊ ലി ക ള 
ഞു്ു ചവ യി ല തു്ു ഉ ണ കുുി ചൊ ടി യാ കുുി സ ുകുുി 
കുുു നുു ത)ു എ നുുി വ കെ ർ തുു് ഇ ള കുുി വാ ങുുി വ 
യകുുുു ക. െ പുുാ തുുി കുുു ളുു കോ ബി ൈ സാ ല ചറ ഡി.

എൻ.ആർ.രാജ്ക്മാർ,
റിട്്.ചീഫ്എൻജിനീയർ,
കേരളവാട്്ർഅകോറിറ്്ി,

കോട്്മ്ഗൾ,അട്ർ

ചങ്്ൻഗോബിമസാല

കുഞുുാപുുുവംുകുടുുിദിനോസറംു

March 31 tuesday 2020TSR/KKD
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